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Van de redactie
Hoewel de dagen al weer gaan korten,  
hebben we het gevoel dat de zomer nog 
moet beginnen. Zou het nog goedkomen 
dit jaar?  Hoe dan ook, het is echt bijna 
zomervakantie. Tijd om uit te rusten van 
een druk en lang schooljaar waarin weer 
veel is gebeurd en geleerd. In deze Xpec-
tacles laten we daar een stukje van zien. 

Mooie initiatieven als de cursus pedago-
gisch tact, het onderwijsnest bij De El-
zen en de citytrainers bij de Bloemaert. 
In de column het geruststellende bericht 
dat we gelukkig gewoon fouten  mogen 
maken. Wie maakt ze niet.

Verder aandacht voor muziek, zowel in 
de klas als bij het Xpect Event en verras-
sende interviews met collega’s. Ook een 
terugblik op 10 jaar Erik Dekkers sport-
toernooi en nog maar eens uitgelegd 
waarom dit gezellige evenement deze 
mooie naam draagt. 

“De baas” gaat in deze editie aan tafel 
met de potentials en kijkt al een beetje 
vooruit naar zijn vertrek in februari 2017. 
De GMR staat stil bij de alsmaar toene-
mende werkdruk maar bij de Wegwijzer 
zijn ze al lang met het ultieme vakantie-
gevoel gestart.

We wensen jullie veel leesplezier en 
hele fijne zonnige zomervakantie

De redactie

Nicole Wouters

COLUMN
Twee keer per jaar hebben we op school 
een portfoliogesprekje met ieder kind. 
Een moment van 20 minuten met een op 
een aandacht voor het kind. We bespre-
ken de ontwikkeling en het welbevin-
den. Zowel de kinderen als ik genieten 
van deze momenten.  

Diede (6 jaar) is een kind dat zich altijd 
keurig gedraagt en altijd precies doet 
wat er van haar verwacht wordt. Een 
kind dat figuurlijk altijd binnen de lijntjes 
kleurt. 

Tijdens het portfoliogesprek vertelt ze 
me dat ze geen foutjes wil maken. Ze 
wil geen foutjes maken in haar werk 

maar ze wil ook geen foutjes maken in 
de omgang met anderen. Ze vertelt me 
dat iedere keer wanneer ze een foutje 
maakt ze een stomp in haar hoofd voelt. 
Samen bespreken we wie of wat haar 
dan die stomp geeft en hoe ze er van 
af zou kunnen komen. Of ze er hulp bij 
nodig heeft en wat haar dan zou kunnen 
helpen. 
“Weet je dat ik wel 20 foutjes op een 
dag maak” vertel ik haar. Ze kijkt me met 
grote ogen aan. Ik vertel haar dat ik daar 
niet altijd een fijn gevoel van krijg maar 
dat ik er wel wat van leer.

Na ieder portfoliogesprek volgt er een 
paar dagen later een moment waarop 
het kind zijn portfolio aan zijn ouders 
laat zien. Ook Diede laat vol trots haar 
portfolio zien. Samen vertellen we aan 
papa en mama wat er in haar hoofd ge-
beurt als ze een foutje maakt. Beide ou-
ders reageren hier heel fijn en begripvol 
op.

En dan blijkt dat ik in haar map het ver-
slag van een klasgenoot heb gedaan. Ik 
voel me hier vervelend en ongemakke-
lijk over tegenover haar en haar ouders. 
Want eigenlijk wil ik ook geen foutjes 
maken. “En dit is zeker foutje 21?” vraagt 
ze mij. Prachtig hoe ze mij weet te ra-
ken met deze opmerking. “Ja, dit is foutje 

21. Het voelt eigenlijk helemaal niet zo 
fijn maar ik heb nu geleerd dat ik de vol-
gende keer beter op moet letten als ik 
de verslagen in de portfoliomappen doe”. 
En er verschijnt een grote lach op haar 
gezicht.    

Een paar dagen later tijdens het buiten 
spelen komt ze naast me staan. “Juf, het 
boze mannetje in mijn hoofd is weg!”. 
“Wat fijn voor je. Je hebt toch wel gezegd 
dat hij niet meer terug mag komen hé!” 
Dat heeft ze. “Mooi, hoeveel foutjes zul-
len we vandaag dan eens gaan maken?” 
vraag ik haar. “Doe jij maar 5 dan doe ik 
er vandaag wel 21” zegt ze me heel zelf-
verzekerd en gaat verder met haar spel.       
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Onderwijsnest
Een interview met Mick Klein van ba-
sisschool De Elzen over de ervaringen 
met ‘Opleiden in School’

En dan vindt ons eerste gesprek plaats in 
tien jaar. Als 16-jarige kwam Mick Klein 
als havist proefdraaien in een kleuter-
klas van mijn school. Daarna toevallige 
ontmoetingen op terras, Xpect events en 
sporttoernooien. Nu is Mick werkzaam 
op Montessoribasisschool De Elzen. 
Sinds dit schooljaar werken ze daar met 
het concept ‘Opleiden in School’, waarbij 
studenten uit diverse leerjaren met be-
hulp van een studieloopbaanbegeleider 
(PABO-docent) en een leerkracht van de 
stageschool samen onderwijs ontwik-
kelen en beleven. Een mooie reden voor 
een diepgaand interview dus...

De start als opleidingsschool begon met 
een informatiebijeenkomst door Peter 
Verhulst waarna Mick in gesprek is ge-
gaan met zijn collega’s, want opleiden in 
school doe je met je gehele team. De re-
acties waren bij de start divers. Wat zou 
dit allemaal gaan betekenen? Uiteinde-
lijk was iedereen unaniem. Het school-
jaar startte met een grandioze kick off. 
Mick maakte samen met ‘zijn’ twaalf stu-
denten en de SLB’er Arjan Lammerts een 
GPS-tocht. Hier werd de basis gelegd 
voor vertrouwen, volgen en initiëren. De 
studenten gingen enthousiast de uitda-
ging aan. Onderweg werden prachtige 
dialogen gevoerd. De kennismaking was 
een feit.

Studenten hebben behoefte aan een 
contactpersoon op hun stageplek. Na-
tuurlijk is de mentor een belangrijke spil 
in het geheel. Echter, iemand die er voor 
je is, direct contact heeft met de Pabo en 
een luisterend oor biedt, blijkt van grote 
meerwaarde  te zijn om het werkplekle-
ren te doen slagen. Bij de intakegesprek-
ken bleek dat er veel emoties schuilgaan 
onder de ijsberg bij de studenten. O ja, 
een overlegruimte is dan eigenlijk ook 
wel handig. Niets is zo vervelend als je 
emotioneel bent, omdat een les anders 
uitpakte dan je voorbereid had, en ie-
mand komt even een kopje koffie halen…

In het begin geef je duidelijk aan wat de 
school verwacht van de student, vertelt 
Mick. Geen lesvoorbereiding is geen les. 
Klinkt hard, maar het is wel duidelijk. 
Aan de hand van een zelf opgestelde 
jaarplanning bekeek hij samen met de 
studenten de doelen en plannen voor 
die periode. Dat werkt prettig voor ieder-
een. Uiteindelijk zijn ook pedagogiekstu-
denten aangesloten en onderwijsassis-
tenten. Studenten konden elkaar helpen 
op deze manier. Er vonden gesprekken 
plaats op groepsniveau en op individu-
eel niveau. Ook mentoren nemen deel 
aan de onderwijsmomenten. Met elkaar 
wordt uitgewisseld hoe de begeleiding 
verloopt en hoe dit beter kan. Collega’s 
konden op deze manier ervaringen uit-
wisselen, bijvoorbeeld hoe geef jij feed-
back? En wanneer zijn we tevreden over 
een lesvoorbereiding? 

Na een jaar is veel bereikt. Het miniteam 
op De Elzen heeft een rol gehad in de 
opening van de Kinderboekenweek, 
een schoolredactie begeleid, met Kerst 
muziekgroepen opgezet en daarmee 
uitvoeringen verzorgd, een opstart ge-
maakt met de raad van Elzen tijdens 
carnaval. En daarnaast natuurlijk nog 
lesgegeven in diverse groepen.  Aan het 
einde van het schooljaar gaan Mick en 
Arjan met het onderwijsnest uit eten. Op 
eigen kosten hoor, voegt Mick toe. Hij is 
trots op de mooie gesprekken die heb-
ben plaatsgevonden en de vele activi-
teiten die de studenten opgezet hebben. 
En op de mentoren!

XPECT EVENT
Hoewel de Eventcommissie het graag spannend houdt, wil ze al wel kwijt 
dat het een dag wordt vol passie, bevlogenheid, inspiratie en humor in de 
prachtige omgeving van de Concertzaal Tilburg. Het wordt in ieder geval 
een Event waar muziek in zit, een bijeenkomst die swingt, een dag waarop  
alle registers worden opengetrokken met optredens van gasten die ook de 
gevoelige snaar weten te raken. Kortom een dag die nog  lang zal doorklin-
ken en nagalmen.

Het exacte programma voor het Event verschijnt na de zomervakantie op 
de website voor het Event. 
Vragen m.b.t. het Event kun je mailen naar xpectevent2016@xpectprimair.nl



ONDERWIJS IN BEWEGING
Leerarrangement bij Bs De Wegwijzer

Binnen het onderwijs vindt een dui-
delijke en onomkeerbare verande-
ring plaats. Er wordt meer en meer 
gekeken naar individuele onderwijs-
behoeftes bij kinderen. En er wordt 
steeds meer aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van vaardigheden 
dan aan kennisoverdracht omdat de 
overtuiging is dat deze in de toekomst 
waardevoller zullen zijn. Een ontwik-
keling die wereldwijd meer aanhan-
gers krijgt en waarin termen als “21st 
century skills” en “Leerarrangemen-
ten” veelvuldig gebruikt worden. In 
dit verband besteedt  Xpectacles 
aandacht aan leerarrangementen op 
onze scholen.

In deze editie van Onderwijs in bewe-
ging het Leerarrangement van groep 
3 en 4 bij basisschool De Wegwijzer. 

‘Maak je eigen vakantie-doe-boek.’
“Mijn tablet is leeg en de DVD-speler doet 
het ook al niet meer!” klinkt het wanho-
pig in groep 3 en 4 van Basisschool De 
Wegwijzer. “Wat kan je in de auto nog 
meer doen?” Met deze uitdagende vraag 
in een toneelstukje trapten leerkrachten 
Noor van Bavel en Kim Wens-De Hoon 
het leerarrangement ‘Maak je eigen va-
kantie-doe-boek’ af.
Vol verwondering vertelt Kim hoe en-
thousiast de kinderen reageerden: “Krij-
gen wij zo’n vakantieboek?!” “Ja, maar 
dan moeten jullie het wel zelf gaan ma-
ken,” reageerden beide leerkrachten.

21st Century Skills
Kim en Noor volgden de basiscursus 21st 
Century Skills en ontwierpen een leerar-
rangement dat aansluit op de intensieve 
leesrijke uren in groep 3 en 4. Noor: “Het 
enthousiasme van Marie-José voel je 
meteen en maakte mij enthousiast om 
de grenzen ook bij jezelf op te zoeken.” 
Marie-José van Groenendael, trainer en 
coach 21st Century Skills was betrokken 
bij de voorbereiding.

Durven loslaten
Het ‘durven loslaten’ in zo’n proces is 
een veelbesproken onderwerp in het 
veld. Marie-José: “Leerkrachten hebben 
het vaak over het durven loslaten, maar 
zo zou ik het niet willen noemen. Wat er 
feitelijk gebeurt is dat je de leerstof an-
ders vastpakt vanuit een betekenisvolle 
benadering. Die verandering vinden veel 
leerkrachten een spannend moment.”

“Ik heb geen angst meer bij het loslaten 
van de kinderen.”

Voor Noor was het dat ook: “Het meest 
waardevol voor mij? Ik heb geen angst 
meer bij het loslaten van de kinderen. 
Loslaten betekent niet ‘Dit is de op-
dracht en zoek het verder maar uit.’ Ik 
heb ontdekt dat ‘loslaten’ vooral een 
proces is waarin kind en leerkracht de 
ruimte krijgen om te ontdekken, te on-
derzoeken en hun doelen en eisen bij te 
stellen. Er is ruimte voor eigenaarschap, 
talent en inspraak van eigen ideeën. Je 
mag bij dat ‘loslaten’ ook nog steeds ge-
woon structuur en kaders bieden. Je mag 
regels stellen en kinderen aan afspraken 
houden.”
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Leermomenten
Leermomenten zijn er genoeg tijdens 
zo’n leerarrangement. Waar kinderen 
leren ontdekken, doen Kim en Noor dat 
ook. “Bij het maken van een vakantie-
doe-boek merkten we dat kinderen in 
groep 3 en 4 veel van hetzelfde maken 
zoals meerdere doolhofjes en kleurpla-
ten. Op zo’n moment leggen we de lat 
hoger door hen uit te dagen met een 
gevarieerde inhoud. Natuurlijk laten we 
daarbij bestaande vakantieboeken zien 
om ideeën op te doen. Wat ik erg gaaf 
vond om te zien is de betrokkenheid en 
het enthousiasme dat kinderen krijgen 
zodra ze zélf het thema van het vakan-
tieboek mogen bedenken. De motivatie 
is dan veel groter,” besluit Noor.

Tijdens het schrijven van dit artikel was 
het leerarrangement nog niet afgeslo-
ten, maar één ding is zeker; de kinderen 
startten al ver voor de zomervakantie 
met het ultieme vakantiegevoel!

door onze “21st Century Skills specialist” Frank van den Oetelaar

Een voorbeeld van een voor de leerlingen leuk, maar vooral ook leerzaam leerarrangement. 
Noor van Bavel en Kim Wens-De Hoon zijn er goed in geslaagd het regulier lees-, taal en re-
kenonderwijs in een betekenisvolle context te plaatsen. Ik kan me levendig voorstellen hoe de 
leerlingen met de opening meteen al geprikkeld waren en aan de slag wilden gaan. 

Het ‘loslaten’ van leerlingen levert eigenschap en betrokkenheid bij leerlingen op. Vanuit intrin-
sieke motivatie werken aan leerarrangementen levert vaak verbluffende resultaten op. Leer-
lingen laten soms talenten zien die eerder nog niet naar boven kwamen, of nemen rollen in 

processen die ze eerder niet namen. Dit soort leerarrangementen zorgt er voor dat leerlingen werken aan kennis en 
leerdoelen, maar daarnaast ook meteen 21st century skills ontwikkelen. En dat alles tezamen in een opdracht waar-
van ze waarschijnlijk ook nog genoten hebben. Leerlingen hebben daarbij zeker ook de leerkracht nodig, hierbij echter 
vooral in de rol van coach. Goed dus dat Kim en Noor die rol hier dan ook gepakt hebben door actie te ondernemen 
toen ze zagen dat de inhoud van het boek gevarieerder kon.

Met het afmaken van het vakantieboek zijn er nog verschillende successen te vieren. Uiteraard allereerst het afron-
den va het boek. Daarna het moment dat de leerlingen een exemplaar ontvangen en vervolgens het thuis kunnen 
laten zien. Last but not least het moment dat je als leerling in het zelfgemaakte vakantieboek aan de slag kan, hoe 
mooi is dat! Complimenten aan Kim en Noor en veel vakantieplezier voor de kinderen!

TOPS EN TIPS



In the picture

Jeannet Moelker vraagt zich af:
Marion is al lang geleden begonnen 
om draagvlak te creëren voor tech-
niek in het onderwijs. Wat is haar ac-
tieve bijdrage hier nu nog aan en hoe 
ervaart zij de stappen die gezet zijn 
in haar klas, de school, binnen Xpect 
Primair en in het onderwijs?

Samen met mijn collega Annelies van 
Helvoort heb ik een aantal jaar gele-
den een eigen onderneming opgezet; 
Techniek-rader. Een aantal keer per jaar 
verzorgen wij vanuit Techniek-rader een 
dag techniek op diverse andere basis-
scholen. Het doel is om kinderen bezig 
te laten zijn met techniek en leerkrach-
ten te inspireren om techniek meer in te 
zetten binnen hun lessen. 
Een mooi gegeven is dat door allerlei in-
spanningen (niet alleen die van ons) er 
tegenwoordig meer kinderen voor een 
technische opleiding kiezen. Wel zijn er 
dit nog te weinig. Er komen steeds meer 
technische beroepen. Techniek mag/
moet nog meer geïntegreerd worden 
in het basisonderwijs en niet alleen als 
apart vak gezien worden. Dit is vaak 
makkelijker dan je denkt.

Naam: Marion van der Burght
Leeftijd: 56 jaar
School: bs Meander
Functie: leerkracht groep 1-2

In mijn eigen groep doe ik bijv. elke don-
derdagmiddag een proefje. De kinderen 
vinden dit super leuk; zijn geïnteres-
seerd, betrokken, vol verwondering en 
hebben een heel goede en creatieve 
inbreng. Dit kost weinig voorbereiding 
en levert veel op. Daarnaast wordt op 
Meander veel techniekmateriaal ingezet 
in groep 1-2. Ook werken we  op school 
in alle groepen met techniekkisten. Deze 
zijn zelf ontwikkeld rondom diverse 
thema’s. Dit schooljaar zijn we op Me-
ander gestart met ‘techniek creander’; 
een soort workshops gericht op tech-
niek. Hierbij wordt groepsoverstijgend 
gewerkt en dit levert ook weer veel op.

Dit maakt mijn vak leuk ....
Het enthousiasme van de kinderen. Ik 
vind het heel mooi om deelgenoot te 
mogen zijn van hun ontwikkeling. De 
samenwerking met ouders wordt steeds 
belangrijker en is heel waardevol voor 
mij. Samen bedenken wat het beste is 
voor een kind vind ik heel waardevol.

Wat zou je absoluut willen verande-
ren in het onderwijs? 
De manier van toetsen. Als je bekijkt 
wat toetsen nu opleveren, kan dit vaak 
een heel vertekend beeld geven. Het is 
een momentopname en je toetst een 
antwoord op vooropgestelde vragen. 
Een portfolio geeft een beter beeld van 
de ontwikkeling die een kind maakt en 
van de competenties die een kind heeft. 
Het kind is dan waarschijnlijk ook meer 
betrokken bij zijn eigen ontwikkeling en 
stelt zichzelf doelen. 

Waar liggen jouw uitdagingen in het 
onderwijs?
Ik hoop dat we door de inzet van 21 Cen-
tury Skills het enthousiasme, de creativi-
teit  en de zelfstandigheid die kinderen 
in groep 1-2 hebben door kunnen trek-
ken in hogere groepen. 
Als je ziet hoe enthousiast, leergierig en 
zelfstandig kinderen in groep 1-2 zijn, 
dan is het jammer dat dat in hogere 
groepen vaak verdwijnt. In bijv. groep 
5-6-7-8 moeten kinderen ook graag naar 
school gaan, willen leren en zich willen 
ontwikkelen; noem het eigenaarschap.

Waar krijg jij kippenvel van?
Als je merkt dat kinderen dingen door-
krijgen en uit zichzelf laten zien, vooral 
op sociaal emotioneel gebied. Bijvoor-
beeld: je besteedt in je groep veel aan-
dacht aan elkaar helpen en waarom je 
dit doet. Op enig moment zie je dat een 
kind uit zichzelf een ander kind troost en 
ook doorheeft dat zoiets helpt en fijn is 
voor een ander kind. 

Wanneer ben je voor het laatst enorm 
boos geweest en waarom?
Ik word niet zo snel boos…….

Door de week ben ik juf, maar in het 
weekend ......
Geniet ik vaak van de zee en het strand 
en allerlei andere leuke dingen die op 
mijn pad komen. Ik verveel mij niet zo 
vlug.

Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Ik vond het als kind fijn om gewoon lek-
ker te kunnen spelen en je nergens druk 
om te hoeven maken. Er was nooit ge-
doe. Ik had veel vrienden, speelde veel 
buiten, bouwde hutten, plukte bloemen, 
ontdekte de wereld en tijd was niet 
belangrijk. Ik heb ook veel gelezen in 
mijn jeugd.Zelfs naar school gaan was 
gezellig. Daar zag je iedereen en ging 
je gewoon verder met spelen en leren. 
Heerlijk onbezorgd jong zijn. Dat zie je 
nu helaas te weinig bij kinderen.

Wat is het belangrijkste wat je van je 
ouders hebt geleerd?
Eerlijk zijn; ook al is een leugentje om 
bestwil soms wel handig.

Wie is jouw grote voorbeeld?
Ik heb niet een of twee specifieke grote 
voorbeelden. Ik heb wel veel respect 
voor mensen in mijn directe omgeving 
die in bepaalde situaties heel krachtig 
zijn. Op die manier zijn zij wel een voor-
beeld voor mij en kunnen zij mij weer 
steunen en kan ik beter relativeren als 
iets even moeilijk is of gaat.

Je kunt mij uit bed halen voor .....
Helemaal niets…. slapen is slapen!
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Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit? 
6 weken Westkapelle met mooi weer.
6 weken Westkapelle met minder 
mooi weer.
Daar krijg ik dat gevoel van vroeger te-
rug. De dag de dag laten. Niets plannen 
en laat maar gebeuren. Fietsen, wande-
len, lezen, in de zon ……

Wat zou je graag nog beter kunnen?
Ik zou graag goed een muziekinstrument 
kunnen bespelen. Ik kan zingen en een 
klein beetje gitaar spelen. Ik wil wel op 
ukelele les. Dat lijkt me heel leuk. Het is 
maar een klein instrument, dus daardoor 
ook makkelijk in te zetten in je groep. 
Kinderen vinden muziek leuk.

Om wat heb je voor het laatst heel 
hard gelachen?
Ik wandel regelmatig met een groep 
vriendinnen. Daar kan ik onbedaarlijk la-
chen om uitspraken/ grappen  die daar 
gedaan worden. Deze komen nog vaak 
terug; een soort groepsjargon. Heerlijk 
ontspannen.
Bijvoorbeeld: iemand heeft een nieuwe 
collega die niet zo goed functioneert. Zij 
zegt dan: “Dit is heel vervelend omdat ik 
dan de gebakken peren op moet ruimen”. 
Er worden dan nog heel vaak en op al-
lerlei momenten gebakken peren opge-
ruimd en liggen we weer dubbel.

Wat is voor jou het fijnste moment 
van de dag?
Het begin van de avond, tijdens en na 
het eten. Even samen met mijn partner 
de dag doornemen en als hij er niet is 
doe ik dat zelf, op de bank.

Wat deed je eens, maar nooit weer?
In de Python gaan of een vergelijkbare 
achtbaan.

Wie zou je nog wel eens de waarheid 
willen vertellen?
Ik hoef niet zo nodig iemand de waar-
heid te vertellen.
Ik zou wel eens met de minister van on-
derwijs willen praten over ‘de waarheid 
in het onderwijs’. Er worden nu vaak din-
gen achter een bureau bedacht en die 
vallen vaak in de praktijk anders uit of 
hebben consequenties op andere zaken. 
Je kunt bijvoorbeeld heel mooi bedenken 
dat alle kinderen gym- of muziekles van 
een vakdocent moeten hebben. Prima, 
maar zonder extra middelen drukt deze 
persoon wel op je formatie en daardoor 
worden de groepen weer groter. Als je 
iets bedenkt wat goed is voor kinderen, 
realiseer het dan ook op de goede ma-
nier.

Kiezen:
Actief sporten of passief sporten:  
actief sporten
Uit eten gaan of zelf koken voor 
vrienden: 
zelf koken voor vrienden
Een echt boek of een e-reader:
echt boek
Auto of fiets:  
fiets
Zon of sneeuw: 
zon
Tv of bioscoop:
tv
Hotel, tent of caravan:
huisje aan zee
Wijn, bier of fris:
bier
Thee of koffie: 
thee

Ik geef de pen door aan .....
Mirjam van Venrooij van 
bs de Boemerang.

Mirjam is ooit begonnen als collega op 
Meander. We hebben het toen samen 
vaak over het onderwijs in het algemeen 
gehad. Nu is zij al weer vele jaren werk-
zaam op bs. de Boemerang. We werken 
in de zelfde wijk maar zien elkaar wei-
nig. Ik ben benieuwd hoe het haar ver-
gaat in het onderwijs?

Even voorstellen
Onze eerste XP-pool!
Vanaf 1 juli 2016 heeft Xpect Primair een eigen vaste vervangerspool. Op donderdag 
7 juli vond bij het bestuursbureau de kick-off plaats van deze XP-pool. De nieuwe col-
lega’s kregen uitleg en werden welkom geheten bij Xpect Primair. Deze collega’s ga 
je tegen komen op onze scholen om afwezige leerkrachten te vervangen.

Op dit moment bestaat de pool uit:  Irina 
van Son, Astrid Jochems, Clasina de Jong, 
Rajshri Ghisai, Irene Moonen, Marloes 
Wouters, Vera Vermin, Rik Hamers, Do-
rien van der Heijde, Michelle de Kroon en 
Ellen Oliemans.

Hester Bax neemt als coördinator de 
begeleiding van de ploeg op zich, de in-
tercedenten van Driessen doen de plan-
ning.

We wensen onze poolers veel succes!



10 jaar Erik Dekkers Sporttoernooi
Dit jaar vond voor de tiende keer het Erik Dekkers Sporttoernooi plaats. Tijd om terug te blikken. Twee oud directeuren 
(Jos Melief en Peter Verheijen) waren bereid om ter gelegenheid van dit lustrum eens in de archieven van de stichting te 
duiken om allerlei wetenswaardigheden over dit bijzondere evenement boven tafel te halen.

• Op 26 januari 2006 ontstond de 
Werkgroep Sportactiviteiten SKOT 
met: Jeroen van Ginneken, Margot 
Rodriguez, Charles Heitlager, Jos Me-
lief, Hans Bierhuizen, Peter de Baar, 
Erik Dekkers en Pieter Verbrugh. 

• Op 24 mei 2006 overleed Erik 
Dekkers, waarna zijn naam ver-
bonden werd aan het sporttoer-

nooi. De familie van Erik heeft met 
bijna alle edities van het toernooi 
bezocht in de afgelopen jaren. 

• Donderdag 8 juni 2006 juni: voetbal-
toernooi “SKOT gaat voor het WK” op 
de velden van het Theresialyceum. 

• Na 2006  bestond de basis van 
het toernooi uit beachvolleybal, 

jeu de boules en tennis. De wis-
selbeker was steeds een jaar bij 
de winnende beachvolleybalploeg.  

• Het sporttoernooi vond vanaf die tijd 
plaats op het sportpark van Were-Di, 
waar vrijwilligster Lilian van Gorp 
voor de sportcommissie een hard-
werkend contactpersoon was en is. 

• Het toernooi werd wisselend op een 
dinsdag of donderdag gehouden, 
om zodoende de parttimers tege-
moet te komen. Steeds in de buurt 
van Pinksteren om mee te kunnen 
profiteren van de tent die voor het 
hockeytoernooi geplaatst werd. 

• Na het sporten konden de deelnemers 
en supporters genieten van een buf-
fet dat meestal verzorgd werd door 
het cateringbedrijf van slagerij de 
Kort. Dilemma: In de rij voor het buffet, 
of aandacht voor de prijsuitreiking.  

• Leonique Rijnen en Henk van de San-
de moeten zeker genoemd worden 
als sportcommissieleden. 

Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van het 10-jarige Erik Dekkers Sporttoernooi

Erik Dekkers, een man om nooit te vergeten…
Op 1 februari 1991 startte Erik als jonge leerkracht binnen onze stichting op de Helen Park-
hurst school. Hij was vriendelijk, enthousiast en maakte gemakkelijk contact. Vanaf 1 maart 
2002 werd hij directeur van basisschool Christoffel. Waarschijnlijk was hij toen de jongste 
directeur in onze stichting. Hij was een innemende persoonlijkheid en gedreven in zijn 
vak. In die periode hadden de directies van onze scholen regelmatig intervisiegesprekken. 
Daarin viel Erik op door zijn gedrevenheid en jeugdig enthousiasme. Hij wist wat hij wilde 
en werkte daar hard voor. Opvallend daarbij was zijn oprechte zorg voor de mensen voor 
wie en waarmee hij werkte. Hij had een grote mate van zelfreflectie en durfde zich kwets-
baar op te stellen. Deze eigenschappen maakten hem tot een geliefde en waardevolle col-
lega. In zijn vrije tijd deed hij veel aan sport. Toen hij op 24 mei 2006 thuis kwam van een 
sportieve activiteit werd hij onwel en overleed hij ter plekke. Onvoorstelbaar groot was de 
verslagenheid alom. Zijn vrouw Irene was in verwachting van Lisan, hun eerste kindje. Erik 
zou een maand later de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. 

Terecht draagt het jaarlijks sportevent dan ook zijn naam. 
Erik Dekkers staat voor enthousiasme, gedrevenheid, verbondenheid met anderen. Een naam om te koesteren. 

Jos Melief en Peter Verheijen.



9

• In 2011 zou met het toernooi uitge-
weken gaan worden naar de velden 
van Westerwel. De sportcommissie 
had de euvele moed om de deelne-
mers te husselen en zo tot ploegen 
te komen. De personeelsleden za-
gen dat waarschijnlijk niet zo zit-
ten, want er waren zo weinig aan-
meldingen, dat het toernooi voor 
dat jaar afgezegd moest worden. 

• Hoewel de weergoden het toernooi 
meestal goed gezind waren, kon in 
2013 echt niet gespeeld worden 
vanwege de barre omstandigheden. 
Een paar dappere sporters betra-
den nog wel de arena, maar voor de 
meesten bestond deelname uit het 
nuttigen van het overheerlijke buf-
fet. Een belronde naar alle scholen 
heeft daar goed aan bijgedragen.  

• Op een gegeven moment werd het 
een sport om de Erik-Dekkers-trofee 
omzwervingen te laten maken bin-
nen de scholen van het bestuur. Tot 
nu toe dook de trofee tijdens het 
toernooi gelukkig altijd weer op. 

• Jaarlijks heeft de sportcommis-
sie getracht andere elementen 
toe te voegen aan het toernooi. 
Soms was dat een andere sport, 

zoals bijvoorbeeld skaten. Een an-
dere keer werden stoelmassage of 
Playstation-spellen aangeboden. 

• Op andere momenten in het jaar or-
ganiseerde de commissie deelname 
aan de Warandeloop, de Tilburg Ten 
Miles, inclusief voorbereidende trai-
ningen, tafeltennisavond en spelle-
tjesavonden. De shirtjes die namens 
het bestuur gedragen werden, zijn 
gelukkig steeds beter geworden. 

• Helaas traden ook af en toe blessu-
res op, waarbij een serieuze zweep-
slag toch wel het dieptepunt was. 

• De vrijwillige EHBO uit de Reeshof is 
al jaren actief tijdens ons toernooi. 

• Wezen de ploegen aanvankelijk 
scheidsrechters aan voor het beach-
volleybal, de laatste jaren telden de 
deelnemers  zelf en was de waarne-
ming in of uit een gezamenlijke con-
statering. Bij het tennis werd dat al 
gehanteerd. Bij het jeu de boules was 
er vanaf het begin onduidelijkheid en 
verwarring over de te hanteren re-
gels en puntentelling. Meest profes-
sioneel leken daarbij de deelnemers 
die de ballen poetsen en waterpasjes 
en meetlint gebruiken. Hoewel ……?   

And the winner is

2006: de Wegwijzer
2007: de Sporckt
2008: de Sporckt
2009: de Borne
2010: ????
2011: geen toernooi, 
 geen winnaar
2012: de Elzen
2013: de regen
2014: de Zuidwester
2015: de Zuidwester
2016: de Triangel

De huidige sportcommissie.

• De huidige sportcommissie kent 
de volgende samenstelling: Ge-
rard Masar, Monique Aben, Wille-
mien van Huffelen, Tineke Meens, 
Wieke van de Ven, Maarten Ver-
berne en Jeroen van Ginneken. 

• Nog meer te weten komen over de 
trofee? 
Zie Facebook: Beker Erik Dekker



Erik Dekkers Sporttoernooi 2016
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Werkdruk en de GMR 
De belangrijkste taak van de GMR is 
om erop toe te zien dat de leerlingen, 
rekening houdend met hun individuele 
specifieke onderwijsbehoeften, goed on-
derwijs genieten. Dit onderwijs is ge-
baseerd op het Kinder-, Ouder- en Me-
dewerkersmanifest, waaruit de “zeven 
toekomstuitspraken” zijn voortgekomen. 
Deze uitspraken staan in het strategisch 
beleidsplan van onze stichting. Zonder 
goede professionele leerkrachten is de 
uitvoering van de “zeven toekomstuit-
spraken” echter moeilijk te realiseren. 
Binnen de GMR kwam het onderwerp 
‘werkdruk’ de laatste maanden regel-
matig ter sprake, onder andere naar 
aanleiding van de aflevering van het te-
levisieprogramma ‘De Monitor’ in januari 
jongstleden. Het blijkt echter een lastig 
onderwerp. Werkdruk is in zekere mate 
subjectief: wat voor de een werkdruk 
oplevert, kan voor de ander een uitda-
ging zijn. Om meer grip op het onder-
werp te krijgen is een delegatie van de 
GMR met bedrijfskundige Jan-Jos Janssen 
in gesprek gegaan. Hij schetste drie ca-
tegorieën van werknemers die werkdruk 
ervaren:

1. De werknemer die een taak moet 
uitvoeren waartoe hij/zij zich niet 
capabel acht. 

2. De werknemer die een taak moet 
uitvoeren die hij/zij niet zinvol acht. 

3. De werknemer die niet de ruimte 
ervaart om eigen initiatief te tonen 
ten aanzien van aspecten van het 
werk die hij/zij van belang acht.

Een belangrijke aspect van werkdruk is 
bovendien dat Xpect Primair in de over-
gang zit van een meer hiërarchische 
cultuur naar een overlegmodel, het zo-

genaamde Rijnlandse model, waarbij 
bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den over alle lagen van de organisatie 
worden verdeeld. Dat vergt een andere 
manier van overleggen: eerder bottom-
up dan top-down. Docenten worden ge-
acht, in plaats van loyaal en volgzaam, 
juist kritisch en doelmatig te handelen; 
een zoektocht die soms met vallen en 
opstaan verloopt. Een dergelijke ingrij-
pende overgang kost tijd. Van docenten 
wordt verwacht dat zij reflecteren op de 
eigen praktijk en als ontwerper vorm-
geven aan de leerlijnen. Dat is niet van 
de ene op de andere dag gerealiseerd. 
Het is geen kwestie van alleen even een 
knop omzetten; het ligt dus voor de hand 
dat werknemers gefaciliteerd worden 
om te wennen en te werken aan deze 
nieuwe rol, zowel in tijd als in begelei-
ding. De vraag is hoe dat op de verschil-
lende scholen vorm krijgt en in hoeverre 
dit extra werkdruk veroorzaakt. 

De GMR wil bereiken dat het onderwerp 
‘werkdruk’ bespreekbaar en hanteerbaar 
wordt en heeft aan de afzonderlijke me-
dezeggenschapsraden gevraagd om op 
de deelscholen te inventariseren of bo-
venstaande categorieën van werkdruk 
te herkennen zijn op de werkvloer en 
hoe de invoering van het overlegmo-
del verloopt. Op basis van de reacties 
gaat de GMR in het nieuwe schooljaar 
opnieuw in gesprek met Jan-Jos Jans-
sen om te kijken hoe de GMR verder kan 
helpen bij het hanteerbaar maken van 
werkdruk. 

Namens de GMR,

Jeannet Moelker, 
Thecla Essed, 
Maurice Dumont

TOP 10 
BELANGRIJKSTE 

OORZAKEN 
WERKDRUK

1. Het aantal leerlingen in een 
klas dat extra aandacht 
vergt. 

2. Veel administratieve 
werkzaamheden die niet met 
de prestaties van leerlingen 
zelf te maken hebben. 

3. Grote klassen/groepen. 

4. Steeds meer verantwoording 
afleggen. 

5. Bijwerken van (digitale) 
dossiers. 

6. Frequentie waarmee 
onderwijsvernieuwingen 
worden doorgevoerd. 

7. (Te) veel vergaderingen / 
overleg. 

8. Het lesgeven op veel 
verschillende niveaus in 
combinatieklassen. 

9. Schrijven van 
handelingsplannen. 

10. Ouder die steeds meer 
eisen stellen aan de school/
leerkracht

Al jaren is het onderwerp  “werkdruk” 
een punt op de agenda van bestuur-
ders en van het ministerie. In janu-
ari werd het rapport “werkdruk in het 
basisonderwijs” gepresenteerd door 
DUO. Bij de uitkomsten o.a. de top 
10 van de belangrijkste oorzaken 
van werkdruk.
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MUZIEK BOEIT!
“Muziekonderwijs is een positieve stimu-
lans voor de gehele ontwikkeling en vor-
ming van een kind. De afgelopen jaren 
is de muzikale vorming binnen het ba-
sisonderwijs echter vrijwel  verdwenen. 
Signalen vanuit het onderwijs duiden 
erop dat men zich hiervan bewust wordt. 
Scholen en buitenschoolse instellingen 
bezinnen zich op de manier waarop mu-
ziekonderwijs binnen het basisonderwijs 
geïntegreerd kan worden. Ik wil daar 
graag een bijdrage te leveren”. Aan het 
woord is Mirjam van Venrooij. Ze geeft 
met veel plezier les aan groep 6 op ba-
sisschool De Boemerang. Een paar jaar 
geleden vond ze echter dat het roer om 
moest.

Muziek als uitlaatklep
“Mijn leven werd geleidelijk aan zakelij-
ker en hectisch. Dit gold ook voor mijn 
werk in het onderwijs…een toename van 
regels en protocollen. Ik zocht een invul-
ling waar ik me prettiger bij zou voelen. 
Voor mij is die uitlaatklep muziek. Bij de 
leerlingen in mijn groep bemerkte ik een-
zelfde positief effect hetgeen invloed 
had op de groepssfeer. Gaandeweg ont-
wikkelden de leerlingen zich ook op het 
gebied van muzikale vaardigheden. 
Ik volgde een post-HBO-opleiding aan 
de Marnix Academie en begin dit jaar 
behaalde ik mijn diploma “vakspecialist 
muziek”. Vanuit deze expertise is het 
leuk en nuttig om naast het lesgeven, 

Wil jij je ook verdiepen in muziekonderwijs?

 ✓ Meer informatie vind je via de site www.meermuziekindeklas.nl en www.lkca.nl met alle informatie over subsidies, 
workshops, onderwijsmethodes, lesmateriaal en projecten die je helpen om het muziekonderwijs een impuls te 
geven. 

 ✓ Meer informatie over de post-hbo-opleiding vakspecialist  
muziek kun je vinden op www.marnixonderwijscentrum.nl  

 ✓  Interessante boeken: muziek in theorie en praktijk

teamleden te inspireren en te enthousi-
asmeren voor muzieklessen. 

Op De Boemerang krijgt het muziek-
onderwijs steeds meer de plek die het 
verdient mede dankzij de inzet van onze 
werkgroep Cultuur.

Muziekonderwijs verdient een plek
Waarom is muziekonderwijs zo belang-
rijk voor de ontwikkeling van kinderen?

Muziek……



Met de baas aan tafel
Sinds enkele maanden nemen acht 
leerkrachten van Xpect Primair deel 
aan het zogenaamde Potentialtra-
ject. Vol ambitie, energie en ontwik-
keldrang zijn ze hiermee in januari 
van dit jaar gestart. We zijn benieuwd 
hoe het hen vergaat. Reden voor de 
redactie om ze uit te nodigen voor 
deze aflevering van “Met de baas aan 
tafel”. Hoewel ze het allemaal druk 
hebben, konden Jos, Vera, Inge en 
Anouk tijd vrijmaken voor een lunch 
op een regenachtige woensdagmid-
dag.

“De baas” valt meteen met de deur in 
huis met de vraag hoe het met ze gaat. 
Gelukkig kunnen ze deze vraag zonder 
uitzondering beantwoorden met een 
kort maar krachtig “druk, maar goed”. 

Het potential-traject bevalt goed. Het 
kost tijd en energie maar het levert ook 
veel op. Het is fijn om aan je eigen ont-
wikkeling te werken en daar ruimte voor 
te krijgen. Je ziet meer van de organisa-
tie dan alleen je eigen school en je leert 
van de verschillen die je op de scholen 
ziet. Je leert om meer vertrouwen te 
hebben in jezelf. Het is goed om te er-
varen dat je fouten mag maken, je durft 
je daardoor ook te ontwikkelen. Kortom: 
het etlevert veel inzichten op en je krijgt 
er energie van.

Als je iets graag wilt, moet je het  
proberen
Op de vraag of ze aan het einde van de 
rit ook daadwerkelijk schooldirecteur 
willen worden, zijn de antwoorden iets 
minder eensgezind. Jos is er heel dui-
delijk over; voor hem is dat wel het uit-
eindelijke doel. Om dat te bereiken gaat 
hij na de zomer een nieuwe uitdaging 
aan als onderwijskundig teamleider bij 
de Sporckt. Daarnaast blijft hij ook nog 
bovenschools 1 dag per week als bege-
leider betrokken bij het traineeproject 
voor startende leerkrachten. Het is zijn 
overtuiging dat hij, om uiteindelijk in-
tegraal schoolleider te kunnen worden, 
deze stap moet zetten. “Het afscheid bij 
Klinkers gaat ongetwijfeld veel moeite 
kosten. Ik zal wel een traan moeten la-
ten want ik heb daar vanaf mijn start bij 

Xpect 8 jaar met heel veel plezier ge-
werkt maar als je iets graag wilt, moet 
je het proberen en ik heb ook veel zin in 
deze nieuwe uitdaging”.

Inge geeft aan dat ze nog veel te leren 
heeft, voordat ze directeur durft te wor-
den. In haar huidige rol als bouwcoördi-
nator, met een nieuwe directeur aan het 
roer, leert ze steeds meer de kneepjes 
van het vak. Maar ook door bijeenkom-
sten waarbij ze aanwezig mag zijn, zoals 
het directeurenoverleg, LEA-congres en 
PO-raad congres. “Ik ben aan het traject 
mee gaan doen voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Ik wilde eerst altijd zeker 
weten dat ik iets goed kon voordat ik er-
aan begon, maar heb de stoute schoe-
nen aangetrokken en gesolliciteerd. En 
met succes, mijn ontwikkeling gaat met 
sprongen vooruit”. Komend schooljaar 
gaat ze als teamleider aan de slag op De 
Boemerang: 4 dagen ambulant, als coa-
chend leider de werkvloer op. “Een nieu-
we stap waar ik heel veel zin in heb!”

Anouk, leerkracht en bouwcoördinator 
bij De Vijf Hoeven, wil ooit directeur wor-
den maar niet binnen 2 of 3 jaar. “Ik heb 
niet zo’n haast, ik vind het veel te leuk 
om voor de groep te staan maar ik wil er 
uiteindelijk wel naar toe groeien”.  

Vera, leerkracht bij de Triangel, is het 
traject gestart om aan haar persoonlijke 
ontwikkeling te werken en om dingen te 

doen buiten de klas. Ze weet nog niet 
of ze de eindverantwoordelijkheid voor 
een school wil nemen. Ze werkt graag in 
team. “Ik zie mezelf nog niet als school-
leider; ik weet nog niet of het mijn ideale 
baan is. Er zijn andere plekken in het on-
derwijs waar ik misschien beter op mijn 
plek ben”. 

Alle vier de potentials hebben al veel van 
de organisatie gezien. Behalve Jos heb-
ben ze allemaal op verschillende scholen 
gewerkt nadat ze bij de Sporckt zijn be-
gonnen. Ze hebben dus verschillende di-
recteuren meegemaakt. Anouk spant de 
kroon. In de vijf jaar dat ze nu bij Xpect 
werkt, heeft ze heeft met 7 verschillen-
de directeuren gewerkt. “Ik heb verschil-
lende keren gezien wat er met een team 
gebeurt als er een andere directeur komt 
en er dingen veranderen op een school. 
Je hebt als directeur dus wel degelijk in-
vloed op hoe een team functioneert. Als 
je dingen anders verpakt of anders aan-
pakt dan doen mensen ook vaak andere 
dingen. Ik vond dat mooi om te zien en 
toen kwam het Potentialtraject voorbij 
en dacht ik yes!!”

Een frisse wind door de organisatie.
Op de vraag van Jos wat het idee was 
om het traject op te zetten geeft Hans 
aan dat er al zo lang als hij boven-
schools meedraait (bijna 17 jaar, redac-
tie) gepraat wordt over kwaliteiten van 
schoolleiders en hoe je de potentie, die 
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in zo’n grote organisatie toch aanwezig 
moet zijn, boven krijgt. Verschillende 
kweekvijvertrajecten samen met andere 
schoolbesturen hebben relatief weinig 
opgeleverd. Uiteindelijk zijn we het zelf 
gaan doen met de gedachte als het niet 
leidt tot schoolleiders dan draagt het in 
ieder geval bij tot persoonlijke ontwik-
keling van mensen, scholeninteractie en 
het Xpect-gevoel, wat uiteindelijk goed 
is voor de scholen en last but not least 
voor de kinderen. “Het heeft gewerkt: 
de ontwikkeling staat voorop, er is veel 
saamhorigheid, jullie zijn een leuke club, 
het is mooi dat we talenten binnen boord 
houden en dat je dingen ziet ontstaan 
tussen de scholen. Het heeft allemaal 
ook met het strategisch beleid te maken 
en met keuzes die daarin zijn gemaakt; 
het voelt alsof er een frisse wind waait 
door de organisatie”.

Over de vraag of hij daar trots op is, 
hoeft Hans geen seconde na te denken: 
heel trots!! “Er is steeds meer een sa-
men-gevoel; het besef groeit dat we sa-
men ergens voor staan. Ik krijg weleens 
de vraag van andere bestuurders: hoe 
doe je dat? Bijeenkomsten als bijvoor-
beeld het Xpect Event dragen eraan bij 
maar het zijn vooral de mensen die daar 

een grote rol in spelen; we hebben een 
leuke club met (veel nieuwe) directeuren 
die ertoe doen. Als schoolleider toon je 
voorbeeldgedrag en dat ga je terugzien. 
Het is eigenlijk het bekende verhaal van 
zaaien en oogsten”. 

Voor iedereen die gaat komt een  
betere
Tenslotte vraagt Hans aan de ‘directeu-
ren in wording’ wat ze hem nog mee wil-
len geven. Iets wat iedereen belangrijk 
vindt, is het aantal mannen in het on-
derwijs. Meer balans in het aantal man-
nen en vrouwen op de scholen zou mooi 
zijn; dat zou een strategisch beleidspunt 
moeten zijn. 

Een ander punt dat genoemd wordt is 
het waarborgen van continuïteit. Jos 
is benieuwd wat Hans aan zijn opvol-
ger mee wil geven. Hans geeft aan dat 
Xpect Primair er nu goed voor staat. Hij 
is tevreden over de structuur hoewel er 
op het managementniveau van de scho-
len nog wel iets versterkt zou moeten 
worden. Met zijn opvolger wil hij begin 
volgend jaar in korte tijd 20 schoolbe-
zoeken doen. “Ik wil alle scholen laten 
zien en de beleving delen. Het voelt als 
mijn eigen bedrijf, ik hoop dat mijn op-

volger er ook met hart en ziel voor gaat, 
een beetje zoals in de traditionele fami-
liebedrijven. Hij mag misschien wel meer 
lef hebben en iets innovatiever zijn. Het 
nadeel van het ‘dit is van mij-gevoel’ is 
dat je wellicht ook voorzichtiger bent. 
Belangrijk is om altijd te streven naar 
beter, daar hebben kinderen recht op. 
Gelukkig geldt voor een bestuurder het-
zelfde als voor een directeur: Voor ieder-
een die gaat, komt een betere”.

De potentials zijn 8 leerkrachten die 
willen werken aan het ontwikkelen 
van hun leiderschapsvaardigheden 
om straks leiding te kunnen geven aan 
veranderkundige processen. Het be-
treft medewerkers die een belangrijke 
bijdrage willen leveren aan eigentijds 
onderwijs binnen Xpect Primair. Het 
strategisch beleidsplan “Oog voor ver-
binding” is hierbij het uitgangspunt.
 
De deelnemers zijn: 
Hester Bax, Inge van den Berg, 
Roberto van Dalen, Vera Gulickx, 
Jolien Kock, Norman de Langen,  
Jos Montulet en Anouk Pouwelse. 

Zij volgen een tweejarig Potenti-
altraject dat parallel loopt aan het 
leiderschapstraject van zittende di-
recteuren. Potentials hebben een 
aanstelling voor tenminste 0,8 fte. 
Zij zijn minimaal 1 dag per week am-
bulant voor de ontwikkeling van hun 
leiderschapsvaardigheden. Dit kan in 
bestaande taken op de eigen school 
of in nieuwe taken of projecten op 
andere scholen of bovenschools. Elke 
potential heeft een ervaren directeur 
als mentor. Maandelijks vinden bijeen-
komsten plaats waarin de potentials 
samen leren en werken aan hun ont-
wikkeling (theoretische sessies, vaar-
digheidstrainingen, intervisie en inspi-
ratiemomenten). Aan het eind van het 
traject hebben potentials voldoende 
leiderschapsvaardigheden ontwikkeld 
om door te groeien naar een leiding-
gevende functie. Afhankelijk van de 
beschikbare posities kan dat binnen 
Xpect Primair.



Uit het veld
“Ieder kind verdient een leerkracht met (pedagogisch) tact!”

“Pedagogische veldslagen moet je koes-
teren,” besluit Martijn de Kok zijn pre-
sentatie tijdens de laatste bijeenkomst 
van Pedagogisch Tact. Hij is leerkracht 
op Bs.Wandelbos en nam met 17 andere 
Xpect-collega’s deel aan het eerste tra-
ject Pedagogisch Tact binnen Xpect Pri-
mair. Onder leiding van het Nivoz leer-
den zij anders naar het kind te kijken.

Het persoonlijk ontwikkelingstraject 
helpt leerkrachten anders te kijken naar 
gedrag bij kinderen en het beter te be-
grijpen. Door vanuit de praktijk eigen er-
varingen te analyseren, leer je ook jouw 
reacties en emoties beter begrijpen en 
te controleren. Patrick van Iersel van Me-
ander kijkt tevreden terug op een prak-
tijkgericht traject: “Het was voor mij zeer 
waardevol dat er gewerkt werd vanuit 
praktijkvoorbeelden. Hierdoor werd je 
geprikkeld om alle daagse problemen die 
je met kinderen meemaakt theoretisch 
te onderbouwen en te verklaren.”

Leer het kind begrijpen
Tijdens het traject Pedagogisch Tact leer 
je kinderen beter te begrijpen en vooral 
op de juiste manier te reageren. Elk kind 
is anders en vraagt dus ook een andere 
benadering. Voor leerkrachten geldt dat 
net zo. Het traject gaat ook over jezelf. 
Door jouw eigen karakter en reactie op 
gedrag van kinderen te spiegelen, leer je 

te ontkoppelen. Judith de Goede van De 
Vijf Hoeven heeft hier veel aan gehad: 
“Ik ontdekte dat het soms nodig is om je 
te ontkoppelen, wil je naar een kind echt 
goed kunnen luisteren. Daarmee bedoel 
ik dat je gedrag niet invult uit eerdere er-
varingen van jezelf. Deze onbevooroor-
deelde kijk op het kind bracht mij veel 
nieuwe inzichten.”
Ook Patrick van Iersel kijkt nu anders 
naar kinderen: “Pedagogisch tact heeft 
vooral mijn blik naar kinderen verruimd 
en met name het kijken naar de achter-
grond van kinderen. Wat drijft hen? Wat 
speelt er rond het kind dat zijn of haar 
gedrag versterkt of afzwakt?”

Zie jij elk kind?
Een van de vraagstukken tijdens het tra-
ject Pedagogisch Tact was of je elk kind 
ook ziet. Het zette de 18 deelnemers aan 
het denken en benadrukte te meer hoe 
belangrijk het is een balans te vinden 
tussen jouw relatie met het kind, haar 
competenties en autonomie.

Ik bereik nu meer met kinderen dan 
voorheen.
Loes Bastianen-Temmink van De Sporckt: 
“Het gedrag dat een kind laat zien is 
vaak niet hetzelfde als  de behoefte die 
er daadwerkelijk achter zit. Ik bereik nu 
meer met kinderen dan voorheen. Ik heb 
nu meer aandacht voor hen. Laat kin-

deren voelen; voelen dat ze goed zijn, 
dat ze erbij horen. Laat kinderen weten 
dat ze gezien worden/zijn. Doe dat met 
een lach, een luisterend oor, een aardig 
woord, een aanraking en een oprecht 
compliment. Kinderen onthouden vaak 
hoe je ze hebt laten voelen.”

Direct toepasbaar
Net als Patrick is ook Loes blij met de 
praktijkgerichte benadering: “Wat je ziet, 
hoort, ervaart en leert tijdens de bijeen-
komsten kun je direct toepassen in je 
groep. Het heeft mijn handelen verrijkt. 
Ik ben me nog meer bewust van het be-
lang om relaties aan te gaan met alle 
kinderen in je groep en heb gezien hoe-
veel je met tact bereikt. Ik weet wie ik 
ben voor de klas en heb contact met de 
kinderen. Ieder kind verdient een leer-
kracht met (pedagogische) tact”.
Mieke Michiels, IB-er op De Vijf Hoeven, 
volgde het traject Pedagogisch Tact vo-
rig jaar en kijkt tevreden terug: “Ik vond 
het een cadeautje om samen met An-
niek Verhagen, Simone Mark en Nicole 
Wouters ons eerste PT traject binnen 
de Xpect Primair vorm te mogen geven. 
Het is bijzonder om te zien dat er op pe-
dagogisch gebied zulke ontwikkelingen 
doorgemaakt worden en dat je daar je 
bijdrage aan mag leveren. Overdenkin-
gen, ervaringen, beloftes, allemaal wa-
ren speciaal omdat ze hetzelfde doel 
voor ogen hadden: het goede doen, ook 
in de ogen van het kind!”

Pedagogisch Tact 2016-2017
Wil jij de kinderen in je klas ook beter be-
grijpen en leren hoe je op elk moment 
op de juiste manier reageert? Wil jij het 
beste in kinderen en jezelf naar boven 
halen? Ben je geïnteresseerd en wil je 
een mooi groeiproces doorlopen op pe-
dagogisch gebied van zelfonderzoek, 
eigenheid en het vormgeven van jouw 
praktijk? Meld je dan voor 16 september 
2016 aan via: 
www.ontwikkelacademie.nu

Heb je vragen of wil je meer informa-
tie, vraag je collega die het traject heeft 
doorlopen of neem dan gerust contact 
op met nicole.wouters@xpectprimair.nl 
of mieke.michiels@xpectprimair.nl. Het 
traject Pedagogisch Tact start in het 
nieuwe schooljaar op 31 oktober 2016.

De geslaagden van het eerste traject Pedagogisch tact.
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je geen geld, maar afval inzamelt én 
daarvoor wordt beloond. Niet met 
rente, maar met punten.  

• ‘Weetje’ dat kippen een VRbril 
opgezet krijgen zodat ze denken dat 
ze heel veel ruimte om zich heen 
hebben? ‘Weetje’ dat het grootste 
cruiseschip ter wereld 23 zwemba-
den en een schaatsbaan heeft en 
toch nog blijft drijven?  

• ‘Weetje’ dat je hierover meer leest in 
het gratis You Tech Magazine (http://
www.youtech.nl /magazine/) en in 
hun nieuwsbrief die je iedere week 
naar je mailbox kunt laten sturen. 
Het zal je blijven verrassen en het is 
een geweldige tool om je kinderen 
nieuwsgierig te houden. 

• ‘Weetje’ dat vierde versie van 
TechniekRijk een succes is geweest 
voor nieuwsgierige collega’s. Veel te 
zien en veel ideeën te bewonderen. 
Zoveel enthousiaste reacties dat we 
gaan voor de vijfde versie in april 
2017. Mis hem dus niet! Als je nog 
niet nieuwsgierig bent dan wordt je 
het daar wel. 

• ‘Weetje’, ik wens jullie een nieuws-
gierige vakantie met veel ontdek-
kingen!!

Annelies van Helvoort

W(ee) & T(jes)
Bij ‘Weetje’ hoort nieuwsgierigheid. 
Bij Wetenschap en Techniek hoort 
ook nieuwsgierigheid.

‘Weetje’ dat kinderen van nature nieuws-
gierig zijn? Ze willen antwoord op hun 
vragen en willen ontdekken hoe de we-
reld om hen heen in elkaar zit. En deze 
nieuwsgierigheid moeten wij gebruiken 
in ons onderwijs. Wat leert er nu mak-
kelijker dan vanuit je nieuwsgierigheid 
iets ontdekken, onderzoeken, ontwikke-
len en ontwerpen? Dat vergeet je nooit 
meer! En als je dan je toren of brug moet 
meten en alles intussen leert over cen-
timeters, meters en staafdiagrammen 
is dat mooi meegenomen toch? Of als 
je een handleiding moet schrijven bij je 
zelf ontwikkelde verliefdheidsmachine 
en daarna weer helemaal weet wan-
neer je hoofdletters, punten, komma’s en 
andere leestekens moet gebruiken, dan 
wordt leren een feestje.

Belangrijk hierbij is dat je als leerkracht 
zelf ook nieuwsgierig bent en blijft. Al-
leen dan ontdek je de nieuwsgierigheid 
bij kinderen en kun je erop inspelen. Al-
leen dan groei jij met als gevolg dat de 
kinderen in je groep meegroeien en ont-
wikkelen, want jij weet ze te inspireren 
en motiveren. Dan straal je vertrouwen 
uit naar je kinderen, ontdek je hun talen-
ten, zie je waarnaar ze nieuwsgierig zijn 
en geef je ze de ruimte om hun nieuws-

gierigheid te bevredigen. Je begrijpt dan 
ook dat de ruimte om de kinderen heen 
hun nieuwsgierigheid moet prikkelen, uit 
moet nodigen tot onderzoeken en voor-
al uit moet nodigen tot zelf doen. Het 
wil meteen zeggen dat je goed luistert 
naar kinderen en hun nieuwsgierigheid 
ontdekt in hun vragen, de juiste (open) 
vragen op het juiste moment stelt en ze 
vooral zelf (samen met hun groepsgeno-
ten) op zoek laat gaan naar de antwoor-
den.

Leren wordt dan een feest en kinderen 
en leerkrachten worden in hun kracht 
gezet! En Wetenschap en Techniek is 
het perfecte middel om van het komend 
schooljaar iedere dag een feestje te ma-
ken van al je lessen. Laat W&T toe in je 
lessen, dan komt het er niet bij.

Ook ik ben nieuwsgierig en ervaring, 
voortschrijdend inzicht, literatuur en 
gesprekken geven een veranderende 
kijk. ‘Weetje’ dat daarom OntdekRijk het 
komend jaar nog uitdagender wordt en 
de omgeving uitnodigender met meer 
keuzes en mogelijkheden. De nieuws-
gierigheid wordt nog meer geprikkeld 
en er is meer vrijheid voor kinderen een 
eigen invulling aan hun nieuwsgierig-
heid te geven. Nieuwsgierig geworden 
naar dit veranderde OntdekRijk? Kom 
met je groep (kinderen en/of collega’s) 
naar OntdekRijk en ervaar wat W&T 
doet met hen, maar vooral wat het doet 
met je eigen nieuwsgierigheid. Ontdek in 
OntdekRijk de tools die je zelf ook kunt 
hanteren. (ontdekrijk@xpectprimair.nl en 
https://www.facebook.com/OntdekRijk/)

• ‘Weetje’ dat we op de laatste 
inspiratie-avond ontdekt hebben hoe 
goed robots ingezet kunnen worden 
in ons onderwijs en dat OntdekRijk 
deze robots nu ook heeft? 

• ‘Weetje’ dat een autonome pizzabe-
zorg-robot ingezet wordt om pizza’s 
thuis te bezorgen? Of dat de 11-jarige 
Maud de eerste prijs heeft gewon-
nen bij de “Jouw slimste idee 2016” 
met de afvalbank? Een bank waarop 



UnXpected

Een rubriek waarin een medewerk(st)
er van Xpect Primair centraal staat 
met een niet alledaagse hobby of 
vrijetijdsbesteding of met een on-
verwacht verhaal. Deze keer aan het 
woord Robin Brugman, fervent thea-
termaker.

Wie: Robin Brugman, 23 jaar
Werkt als:  Leerkracht 
 Bs. De Borne groep 3
Hobby:  Musical & theater

Robin is een veelzijdige jongeman. Vol 
enthousiasme staat hij voor de klas op 
De Borne in groep 3. Daarnaast zet hij 
zich in voor Cultlab* (in dienst van Pabo 
Tilburg), geeft hij trainingen theater, 
doet hij regie-opdrachten én speelt hij 
zelf jaarlijks in 1 of 2 musical- of theater-
producties. Daarnaast is hij bestuurslid 
van Boktor, een theatergezelschap.

Robin vertelt: “Tijdens mijn middelbare 
schooltijd op Mill Hill werkte ik mee aan 
culturele avonden en daar ontstond mijn 

interesse voor ‘het op de planken staan’. 
Op Factorium volgde ik theaterlessen en 
speelde ik mee in voorstellingen in Goirle 
bij de plaatselijke toneelvereniging en bij 
SPOT (musical openluchttheater).  Op de 
Pabo ben ik daarmee doorgegaan, wat 
min of meer resulteerde in mijn aandeel 
in Cultlab*”. 

Het liefst speelt Robin ‘the bad guy’:  
krachtige rollen die soms ver van hem 
afstaan, maar waardoor hij zichzelf be-
ter leert kennen. (Wie ben ik als mens? 
Hoe zou ik in deze situatie handelen?) 
Zijn enthousiasme voor zijn vak, zijn 
hobby én een gestarte opleiding in 
Maastricht voor docent drama bezorgde 
hem een tijdje een burn out. Het was te 
veel allemaal. Daarna heeft hij keuzes 
moeten maken. Van die periode heeft 
Robin ook veel geleerd. “Ik ben er zeker 
sterker door geworden. En “nee zeggen” 
op zijn tijd is best oké.”  

Ooit last van plankenkoorts?
“Nee, ik heb wel gezonde spanning als ik 
een voorstelling moet spelen, maar ik lig 
niet wakker van het spelen van een rol. 
Ik sta op het podium voor mezelf. Uiter-

aard vind ik het erg leuk om het publiek 
een mooie voorstelling te bezorgen, 
maar dat is niet het doel voor mij. Mijn 
doel is om het proces van samenwerken 
te brengen naar een goed resultaat. Dat 
geeft mij veel voldoening!”

Wat doe jij met de theater-/musicaler-
varing in jouw klas?
“Mijn hobby voegt iets toe aan mijn vak 
als docent. Bij theater heb ik geleerd te 
observeren en te incasseren. Elkaar écht 
zien en aanvoelen wat er gaat gebeu-
ren. Een brede focus houden. Verder ben 
ik uiteraard in de groep ook bezig met 
creatieve vakken zoals dans, drama, 
beeldende vorming en muziek. Soms in 
de vorm van het doen van kleine oefe-
ningen tussen de lessen door, zodat de 
leerlingen weer energie opdoen. Ik vind 
het belangrijk dat kinderen de kans krij-
gen om te ontdekken waar hun talenten 
liggen. En daar trots op te zijn.” 

Robin speelde onder andere in:
• ‘Mens, durf te leven’  

Theaterstuk SPOT Goirle (hoofdrol)
• ‘Petticoat’ SPOT Goirle

Momenteel repeteert Robin voor de 
musicalgroep ‘On Stage’ (van de UVT) 
het stuk ‘Into the woods’. Deze musi-
cal zal worden uitgevoerd in het Midi 
Theater op 3, 4 en 5 november 2016. 
Kaartjes zijn vanaf nu te koop via  
www.onstage-tilburg.nl
 

*) Cultlab is een initiatief om cultuur bin-
nen de scholen te promoten. In een vol-
gende editie van Xpectacles zullen wij 
hier uitgebreid aandacht aan besteden.
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Citytrainers junior  
actief op De Bloemaert 

Sinds kort zijn er op de Bloemaert Ci-
tytrainers Junior actief. Het succes-
volle project Citytrainer is bedoeld 
om pauzes op het schoolplein leuker 
en actiever te maken. 

In de kleine pauze zijn er korte spelletjes 
zoals: tikkertje, estafette en overloop 
spelletjes en in de grote pauze is er tijd 
voor grotere sportspellen zoals: trefbal, 
korfbal en voetbal. In de drie groepen 
acht zitten 30 Citytrainers. Elke pauze 
gaan 5 tweetallen met elke groep van 3 
t/m 8 op het plein aan de slag. Elke week 
is er een andere groep 8 aan de beurt 
om de leiding te nemen op de verschil-
lende speelpleinen.

Juf Daphne
De Citytrainers zijn opgeleid door de 
gym juf Daphne. Zij heeft de kinderen 
tijdens naschoolse uren vier weken lang 
een uur opgeleid om Citytrainer Junior 
te worden. Het volgen van de opleiding 
was vrijwillig. Daphne heeft allerlei 
soorten materialen voor de citytrainers 
junior aangeschaft zoals: ballen, hand-
fluiten, pionnen, rugzakken, hoepels en 

De groep Citytrainers junior met hun behaalde diploma.

De Citytrainers in actie. 

springtouwen. Tijdens de cursus moes-
ten de deelnemers spellen bedenken 
voor verschillende leeftijden en oefenen 
met de andere trainers. Uiteindelijk kre-
gen ze het diploma Citytrainer Junior. De 
trainers dragen een fel oranje jasje met 
logo zodat ze goed te herkennen zijn en 
ze dragen altijd een rugzak bij zich met 
materialen voor de spellen die ze orga-
niseren.

Het project is een groot succes volgens 
Daphne. “Als gymjuf ben ik heel trots 
op de samenwerking tussen de Citytrai-
ners, de overblijfouders en de kinderen 
van de lagere groepen. Naast het vele 
extra sporten leren de Citytrainers ook 
hoe ze voor de groep kunnen staan en 
hoe ze kinderen kunnen begeleiden in 
de vrije sportsituaties. Super knap op 
deze leeftijd en erg belangrijk voor in de 
toekomst!”

Niet alleen de combinatiefunctionaris is 
enthousiast. Ook het team, de (overblijf)
ouders en, niet onbelangrijk, vooral de 
kinderen.

Jelle Arnold, leerkracht van groep 8 is 
trots op de leerlingen. “Ze werken super 
goed samen en dit geeft zowel voor de 
kinderen als voor de leerkrachten veel 
positieve energie”. De directeur Andy 
de Graaf was meteen enthousiast over 
het idee toen de combinatiefunctionaris 
Daphne het enkele maanden geleden 
aan hem voorlegde. “Ik was meteen erg 
enthousiast over het idee. Vrijwilligers-
werk uitgevoerd door groep 8 kinderen, 
nóg leuker spelen tijdens de pauzes, 
minder ruzietjes op het schoolplein. Wat 
wil je nog meer”.

En wat vinden de Citytrainers er zelf 
van? Thomas van den Bemdt vindt het 
erg leuk om kinderen nieuwe spelletjes 
te leren die zij nog niet kennen. “Ook 
leer ik nu meer kinderen kennen op een 
andere manier. Ik heb het gevoel dat de 
leerlingen goed naar mij luisteren en 
daar ben ik trots op”. Collega trainer San-
ne Wolf valt hem bij: “ik vind het super 
leuk om te doen want ik vind het leuk 
om de kinderen een leuke pauze te ge-
ven en ik leer er ook heel veel van. Eerst 
vond ik het heel moeilijk maar het gaat 
steeds beter”.



Personalia
Rectificatie 

In Xpectacles nr. 3 van oktober 2015 stond helaas een fout onder het kopje jubilarissen met een 25 jarig dienstjubileum.  

Bij Helma van Bijsterveldt stond de verkeerde school vermeld. 

Er had moeten staan:

25 jaar dienstjubileum

1 augustus 2015 Helma van Bijsterveldt-Vierstraete leerkracht Christoffel 

Nieuw personeel t/m 01 juli 2016

01 juli 2016 Stefan Kok ICT medewerker

Jubilea 01 mei 2016 t/m 31 augustus 2016

12,5 jaar dienstjubileum

01 juni 2016 Carla Hendriks Directeur De Stappen 

05 juli 2016 Marie Jose Franken Adjunct directeur De Stappen

16 augustus 2016 Nicole Baak – Timmermans Leerkracht Meander

40 jaar dienstjubileum

01 augustus 2016 Berti van de Putten Leerkracht De Sporckt

01 augustus 2016 Wies Cleverens Leerkracht De Zuidwester

Fijne zomervakantie
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