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Alle leerlingen stralen!
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Voorwoord

Leerlingen van het

Maatwerk leveren vanuit
verwondering. Dat is de
essentie.

Willem van Oranje
College in Wijk en
Aalburg, die samen
een boot bouwen
en 300 kilometer
roeien, leverden ook
prachtig maatwerk!
Daar vlag ik voor.

Je talenten ontwikkelen en mogen zijn wie je bent, schept ruimte. Ruimte
voor jezelf en ruimte om er voor de ander te zijn. Daar ben ik van overtuigd.
Als Willem van Oranje Scholengroep spelen we een belangrijke rol in de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Jonge mensen die we gelijke
kansen willen bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn.
Als leerkracht, mentor, intern begeleider of zorg-

en Aalburg ook met de handen kunnen werken. En

professional vraagt dat om een open mentale

juist projecten als Brazilië en het roei-evenement

instelling. Om respect voor onze leerlingen. Kijkend

laten onze leerlingen stralen.

naar wie iemand is, in plaats van alleen naar wat
iemand kan. Welke dromen jagen ze na? Wie willen

Laten we maatwerk leveren vanuit verwondering.

ze worden? Welke talenten willen zij dolgraag ont-

Vanuit de essentie: mogen zijn wie je bent. Psalm 139,

wikkelen om die persoon te worden?

vers 14 gaat over het wonder dat we allemaal zijn:

Vanuit een holistische benadering betekent maat-

God, U hebt mij gemaakt

werk met en van elkaar leren. Een leersysteem
bieden met ruimte voor het individu, als onderdeel

Want het is een wonder,

van een groep. Als onderdeel van de samenleving.

Zoals ik gemaakt ben.

Wie wil ik zijn, maar zeker ook: wat beteken ik voor

Alles wat U maakt, is een wonder.

de ander?

Dat weet ik heel goed.

Als scholengroep mogen we trots zijn op onze

U hebt me al gezien

talentvolle collega’s, die leerlingen begeleiden op

Toen ik in het geheim gemaakt werd.

hun persoonlijke reis. Mooie voorbeelden te over.
Zoals de plusklas, met oog voor hoogbegaafden.
Of ISK Wereldschool waar we leerlingen, ongeacht
hun achtergrond, stimuleren kansen te pakken.
Havisten die op het vakcollege op het Willem in Wijk
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Jan Maarten de Bruin
Voorzitter College van Bestuur
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Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar een ding te doen.
Dat is: er zijn. Kinga Bàn

Het is nog vroeg als de heldere stem van

Zelfvertrouwen

Om flexibiliteit. Het is makkelijker om de

Kinga Bàn door de speakers klinkt met het

“Het gaat erom leerlingen in hun kracht

lesmethode te volgen, maar de leerling

lied ‘Vandaag’. Een eerbetoon aan de onlangs

te zetten. Waar liggen hun kwaliteiten?”

volgen is natuurlijk veel beter.”

overleden zangeres met woorden die naadloos

reageert Sandra Gaakeer. Ze begeleidt

Jan Maarten haakt erop in: “Dat klopt. We

aansluiten op ons themanummer: maatwerk.

zorgleerlingen met spelling en rekenen

moeten voorbereid zijn op die ontwikkeling.

op de Juliana van Stolbergschool. “Een

Dat vergt investering in jullie, ontwikkeling

Tijdens een heerlijk ontbijt praten we met

leerling zei eens: mijn juf zegt nooit dat

van onze mensen. Als scholengroep heb-

de afgevaardigden van de scholen van onze

ik een probleem heb, maar dat ik het nog

ben we daar zeker plannen voor.”

scholengroep. Hoe geven zij invulling aan het

moet leren. Dat is een mooi compliment.”

thema? Wat is hun visie hierop?

Gerda de Kok, intern begeleider van de

Veiligheid

Koningsschool, zit net zo in de wedstrijd:

Voor de leerlingen van Carola van Strien van

Iedereen is benieuwd. Naar elkaar en naar

“Je ziet kinderen meer zelfvertrouwen

ISK Wereldschool ligt het anders. Zij komen

elkaars verhalen. En die zijn behoorlijk divers.

krijgen als je ze even apart kan begeleiden.

uit landen als Syrië, Ethiopië of Eritrea en

Zo vertelt Avra van Daelen, begeleider van de

Ze voelen zich gezien.”

spreken vaak de taal niet. Soms kennen ze
niet eens een schoolsysteem. “Als leerlingen

plusklas op De Bron, hoe broodnodig het is om
oog te hebben voor de meer- en hoogbegaafde

De vraag wordt geopperd of we niet meer

trouw de lessen volgen en zich veilig voelen

leerling. Die willen gezien worden, even losko-

moeten kijken naar wat iemand wél kan in

zijn we al een heel eind.”

men van de groep en op eigen niveau werken

plaats van niet. Jan Maarten refereert naar

en praten. Niet alleen qua kennis, maar ook op

een bekende uitspraak van dameshockey-

Ook voor de leerlingen van speciaal basis

sociaal-emotioneel gebied.

bondscoach Marc Lammers: Doe waar je

onderwijs De Leilinde staan structuur

goed in bent en focus daarop!

en respect voor elkaar bovenaan. “Op De

Time-out lokaal

Leilinde coach ik leerkrachten bij de leer-

Het sociaal-emotionele aspect, daarvoor

“Dat herken ik wel”, reageert Esther

lingbegeleiding”, vertelt Diena Oomkes.

krijgt Avra direct bijval. Jonathan Vosters ziet

Brouwer de Koning, muziekdocente op

“De klassen zijn sterk gedifferentieerd. Het

als medewerker zorglokaal bij het Willem van

het Willem van Oranje College in Waalwijk.

doel is leerlingen zo zelfstandig mogelijk te

Oranje College in Wijk en Aalburg hoe het een

Samen met wiskundeleraar Laurens van

laten leren, in lijn met de Daltongedachte.”

met het ander samenhangt: “Lekker in je vel

Wanrooij organiseert zij de keuzeklas voor

zitten en goede schoolprestaties hebben in-

havo en vwo. “Maatwerkuren, die de leer-

Tot slot informeert Jan Maarten of er wel-

vloed op elkaar. Om te zien hoe het echt met

ling naar eigen inzicht invult. Niet wij zijn

eens complimenten uitgedeeld worden over

je leerlingen gaat, moet je eerst een relatie

leidend, maar de leerling bepaalt in welk

alle inzet. Bescheiden delen we wat schou-

met ze opbouwen, door durven vragen als

vak hij meer les wil. Dat is waar het in de

derklopjes met elkaar. Het moge duidelijk

je denkt dat er wat speelt. Zorglokaal zou ik

toekomst naar toe gaat.” Sandra knikt: “Als

zijn, we doen allemaal ons uiterste best om

liever een time-out lokaal noemen.”

leerkracht gaat het om je basishouding.

het beste uit onze leerlingen te halen.
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Avra van Daelen en Levi voor de Poorte - Plusklas - PCBS De Bron – Sprang-Capelle

Leerlingen weten soms
meer dan jij. Daar moet je
tegen kunnen.
De plusklas op PCBS De Bron. Dat is de klas waar Avra van Daelen wekelijks meer- en hoogbegaafde kinderen uitdaagt om op hun eigen niveau te
werken. Maar ook om hen gelijkgestemden te laten ontmoeten. En daar is
leerling Levi voor de Poorte (8) zeer over te spreken: “Ik kijk altijd uit naar
deze middag. Het is fijn om echt nieuwe dingen te leren.”
En daar zit ‘m de crux. Levi vertelt: ”De uitleg van de

kan soms betweterig overkomen, maar dat is puur

juf duurt lang. Meestal luister ik niet, want ik weet

enthousiasme. Daar moet je als leerkracht wel mee

het al. In de plusklas wordt veel minder uitgelegd

om kunnen gaan.”

en mag je soms zelf weten wat je wilt leren.” Avra
lacht: “O ja, jij wilde Italiaanse woorden leren. Om op

Levi: “Ik kan niet alles goed, hoor. Schrijven vind ik

vakantie pizza en ijs te kunnen bestellen.” “Ja, dat

moeilijk. Ik snap het ook als kinderen moeite hebben

was nog best moeilijk”, bekent Levi.

met lezen. Mijn moeder werkt ook op een school en
helpt kinderen met dyslexie. Niemand vindt het gek

IQ

dat ik naar de plusklas ga. Mijn vriendjes zijn zelfs

Avra geniet enorm van de kinderen in de plus-

jaloers. Weet je waarom? Omdat ik net wat eerder

klas. “Ze komen van allerlei scholen uit de buurt.

klaar ben met een opdracht of les. Mijn klasgeno-

Kinderen uit groep 4 en kinderen uit de groepen 5,

ten zijn dan nog bezig, terwijl ik al op de computer

6, 7 en 8. Van deze laatste groep is het IQ getest

mag.”

op 130 of hoger. Snelle denkers die van sommige
onderwerpen veel meer afweten dan ik. Hun kennis

Filosofische vragen
Avra: “Levi, wat vind jij nou het leukste in de plusklas?” Daar is Levi snel uit: ”De denksleutel en de
filosofische vragen. Dan vragen we bijvoorbeeld:

Avra van Daelen

kun je alles leren? Ik denk van niet. Vliegen zonder

Avra van Daelen begon in 1996 als

Sinds 2010 staat zij als groepsleer-

vleugels, bijvoorbeeld. Dat lukt niet. Maar met een

groepsleerkracht op de Prins Willem-

kracht voor de klas op de Juliana van

Alexanderschool in Sprang-Capelle. Van

Stolbergschool. Zij begeleidt de plusklas

vliegtuig weer wel. Of lezen, kan iedereen dat leren?

2000 tot 2007 werkte ze op Basisschool

van Willem van Oranje Scholengroep.

’t Palet in Vlijmen als ‘Leerkracht

misschien weer sneller blind typen dan iemand die

Nederlands als 2e taal’ voor basisscholen

Avra van Daelen is geboren in Culemborg

kan zien.” Avra: “Zo gaan die gesprekken inderdaad.

van Stichting Scala.

en verhuisde al voor haar eerste verjaardag

Daar komen verrassende dingen uit.”

naar Waalwijk. Daar woont ze nog steeds,
samen met haar man Hans en dochters
Anouk (15) en Fieke (12).
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Iemand die blind is, alleen met braille. Maar die kan

Op dezelfde golflengte

Ballon

De belangstelling van Avra voor hoogbegaafdheid

Als het over Levi’s toekomst gaat, droomt hij van

heeft een achtergrond. Met een man en dochter

een baan als arts. Maar met zijn technisch inzicht

die beiden hoogbegaafd zijn, start ze binnenkort de

gaan er vast nog meer deuren voor hem open. Tot

studie Specialist Hoogbegaafdheid. “Vaak gaat de

slot vraagt Avra: “Als je een ballon was, waar zou

aandacht uit naar leerlingen die extra hulp nodig

je dan heen willen vliegen?” Levi kijkt verbaasd: “Ik

hebben bij reguliere lesstof. Voor kinderen als Levi is

wil geen ballon zijn. Die knapt onderweg. Er moet

het juist belangrijk om uitgedaagd te worden én om

trouwens ook helium in als je wilt vliegen.” Avra ziet

het sociaal-emotionele aspect aandacht te geven.

een romantischer beeld: “Ik zou naar Scandinavië

Hoogbegaafden weten en merken dat zij anders

vliegen. Heerlijk, de rust en ruimte opzoeken.”

denken dan de rest en missen vaak de aansluiting.
In de plusklas ontdekken ze dat er meer kinderen op
hun golflengte zitten. Los van de honger naar meer
kennis, geeft die herkenning hen zelfvertrouwen.”
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Sandra Gaakeer, Gerold ho Peek, Rayden Brouwers en Fé Streekstra Juliana van Stolbergschool - Waalwijk

In al het rumoer hebben
leerlingen behoefte aan
een stabiele factor.
Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk ontmoet Sandra Gaakeer, begeleider zorgleerlingen en vertrouwenspersoon, drie doorzetters uit groep
8: Gerold ho Peek, Rayden Brouwers en Fé Streekstra. Niet voor het eerst
overigens. Sandra en de drie leerlingen werken al meerdere jaren intensief
samen, onder andere met Pi-Spello als maatwerkmethode voor spellingsen dyslexieproblemen.
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Alle drie de leerlingen ondervonden het: leren lezen

iets: je plek vinden in de klas valt ook niet mee. En

en schrijven is niet vanzelfspre- kend. Pi-Spello

vooral dat laat- ste houdt hen in het gesprek bezig.

heeft hen enorm geholpen. Maar ze leerden nog

Meer dan Pi-Spello.

Pesten
Rayden vertelt: “Ik weet hoe het is om ge- pest
te worden. Op school hebben we daar veel over
gepraat. Ook met andere kinderen en ouders erbij.
Ik heb er veel van geleerd. Er zijn zelfs leerlingen
die mij toen pest- ten, die nu mijn vrienden zijn.”
Gerold weet ervan: “Ik heb je weleens tegen moeten
houden. Dan was je zo boos.
Misschien door mijn humor weet ik soms dingen op
te lossen.” Sandra bevestigt dat: “Daar ben jij goed
in. Maar jij hebt ook veel meegemaakt. Je was lang
ziek in groep 4. Je zag het vaak niet meer zitten.
Ook toen hebben we veel met je gepraat. En kijk,
hoe goed je die moeilijke tijd te boven kwam.”
Gerold: “Ja, dat klopt. Ik denk dat het hielp dat we
alles in kleine stappen deden. En je bleef altijd aardig. Ben je dat eigenlijk echt of is dat een rol? Dat
werkte in ieder geval beter bij mij dan heel streng
zijn.” Sandra, verbaasd: “Wat denk je? Ik denk niet
dat je het volhoudt om aardig te blijven, als je het
eigenlijk niet bent!” “Maar”, zo grijnst Gerold, “Niet
alleen school hielp mij, ook gamen helpt mij om me
beter te voelen.”

Fé, Gerold en Rayden kijken alle drie uit naar de
middelbare school. Ook over de verdere toekomst

Zelfvertrouwen

hebben ze hun dromen. Gerold gaat doelgericht te

Ook Fé laat een bewonderingswaardige basis-

werk: doorleren en een goede baan bemachtigen,

schooltijd achter zich. “Ik was vroeger verlegen.

zodat zijn droomauto binnen bereik komt. Fé, die

Durfde niets te vragen. Ook ik ben gepest. Het pro-

een dansstudio wil combineren met het kappers-

gramma Kids-Skills leert hoe je er beter mee om kan

vak. Rayden, goed in handvaardigheid. Misschien

gaan, je leert sociale vaardigheden, traint en oefent.

iets in de bouw? Maar, ook met kinderen werken lijkt

Ik ben zelfverzekerder geworden. Zo hield ik mijn

hem leuk.

spreekbeurt over epilepsie, omdat ik dat zelf heb.”
“Wat er ook tegen kan zitten en fout kan gaan,

natuurlijk. Fé is dan ook benieuwd waarom Sandra

ik wens alle kinderen toe dat zij zich gezien en

voor dit werk kiest. Sandra: “Ik wil jullie laten zien

gehoord voelen. Ik zie dat persoonlijk ook als een

dat je allemaal je eigen talenten hebt. Jullie kennen

opdracht vanuit onze christelijke identiteit. Dat

dat plaatje van Einstein toch wel? Een en dezelfde

elk kind mag voelen: Je bent een wonder. Je bent

examenopdracht voor verschillende dieren: klim in

bijzonder. Droom de hemel open. Zing, zelfs soms

de boom. De aap redt dat wel. Maar er zit ook een

tegen beter weten in. Zing en droom van de mens

vis tussen en een olifant. Hen lukt dat niet. Zij heb-

die jij worden mag.”

o
maut
Droo
Dansstudio

Daar gaan ze. Sandra heeft er alle vertrouwen in:
Het gaat Sandra niet in de koude kleren zitten

ben hele andere talenten. Dat geldt ook voor jullie.
Met Pi-Spello helpen we je met lezen en schrijven,
omdat je dat nodig hebt. Maar jullie kunnen zoveel

Sandra Gaakeer
Sandra Gaakeer (1967) begon in 1986

met dyslexie (met de methode Pi-

als groepsleerkracht op PCBS De Bron

Spello). Ook ondersteunt ze kinderen

in Sprang-Capelle, vervolgens werkte

in het aanleren van sociale vaardighe-

zij van 1987 tot 1990 op basisschool

den met de aanpak van ‘Kids Skills’.

De Kroevendonk in Roosendaal en

Ze is vertrouwenspersoon en lid van

daarna op de Hugo de Grootschool

de werkgroep Sociale Veiligheid en de

Sandra wil het verschil maken bij leerlingen. “Als

in Waalwijk. Vanaf 1997 deed zij op

werkgroep ‘Vieren en Geloven’ binnen

begeleider en vertrouwenspersoon wil ik een

verschillende scholen in Waalwijk en

de school.

meer. Fé, jij bent zo sterk en kan goed dansen.
Rayden, jij brengt gezelligheid en bent altijd in voor
een praatje. En Gerold, die opkomt voor anderen.”

Stabiele factor

veilige plek bieden. Pesten komt helaas overal voor.

omgeving invalwerk.
Sandra is geboren in Waalwijk en daar

Een leerling heeft er niks aan als ik meega in het

Vanaf 2006 werkt Sandra bij de Juliana

woont ze nog steeds met haar man

verdriet. Wel als ik de stabiele factor ben in al het

van Stolbergschool als begeleider voor

Edward en dochter Anne (24). Haar

rumoer, die er met ze over praat, actie onderneemt

kinderen die extra ondersteuning nodig

zoon Lex (26) woont in Den Bosch.

en hen steunt.

hebben. Hier begeleidt ze o.a. kinderen
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Gerda de Kok en Noor Zijlmans - Koningsschool - Sprang-Capelle

Er zijn altijd kansen.
Voor iedereen.
“Koning Jezus kwam op voor de zwakkeren in de samenleving. Ik zie Hem
als mijn voorbeeld. In mijn werk als lid van het zorgteam ligt mijn hart bij
de kinderen die hulp en extra aandacht nodig hebben. Op didactisch gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.”

Aan het woord is Gerda de Kok, lid van het zorgteam

dat helpen van kinderen. Gerda: “Ik luister altijd heel

op de Koningsschool. “In eerste instantie ben ik er

goed naar je. Wat vind je precies moeilijk? Dan pas

voor hulp bij reken- of taalproblemen. Vooral taal zie

kan ik je helpen. Ik werk graag met leuke hulpmid-

ik als de toegangspoort tot de maatschappij. Maar

delen. Winkeltje spelen, met een kassa en geld.

natuurlijk signaleer ik het ook als een kind op ander

Spelenderwijs leer je dan rekenen. Ook het rekenrek

gebied ondersteuning kan gebruiken. De ouders

helpt.”

spelen hier een grote rol in. Zorgen deel je met
ouders en andere leerkrachten, om samen een plan

Individuele aandacht

op maat te maken voor het kind.”

Gerda werkt al sinds 1978 als leerkracht. In de loop
der jaren zag zij de eisen die aan leerlingen gesteld

Eerst zelf proberen

worden op en neer gaan. “Maar de laatste jaren ligt

Zo komt Noor Zijlmans uit groep 3 bij Gerda voor

de druk op kinderen weer hoger. Maar ik zie nog iets.

extra rekenles. Noor: “Rekenen vind ik moeilijk. In de

Er is steeds meer behoefte aan individuele aan-

klas moet ik het vaak eerst zelf proberen. Maar dat

dacht. Kinderen willen gezien worden. Dan is zo’n

lukt niet want ik weet het écht niet. De instructie‑

moment samen natuurlijk heel prettig. Je bouwt ook

tafel helpt wel, maar bij Gerda vind ik het fijner. Dan

aan het zelfvertrouwen van kinderen als ze succes-

is het rustig en praat er niemand doorheen.”

vol stapjes zetten.

Noor is wel benieuwd hoe Gerda dat precies doet,

Gerda de Kok
Gerda werd in 1957 geboren in

gelukkigen die een baan in

Loopbaan:

Asperen en verhuisde 7 jaar later

het onderwijs vond. Ze werd

1978-2005: Leerkracht Prins

naar Herwijnen.

aangenomen op de Prins Willem-

Willem-Alexanderschool

Aan de Pedagogische Academie

Alexanderschool en verhuisde

2005-heden: Intern Begeleider en

Juliana van Stolberg in

naar Sprang-Capelle.

leerkracht Koningsschool

Gorinchem behaalde zij haar
onderwijsbevoegdheid.

Jaren later volgde Gerda de opleiding Speciaal Basis Onderwijs en

In 1978 was ze een van de
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Intern Begeleider.

Dat lukt niet altijd. Ik geef toe dat ik dat soms moei-

Ballon

lijk vind. Met Noor zijn we zes weken geleden begon-

Met de zomervakantie in zicht vraagt Gerda naar de

nen met tellen van nul tot honderd. Dat gaat nu heel

plannen van Noor. “We gaan naar Zeeland, ik slaap daar

goed, hè? Maar Noor, wat vind jij het leukste dat je

in een tent. Met ‘s nachts de uilen die klinken als wol-

ooit op school deed?”

ven. Best eng hoor!” Mooie herinneringen heeft Noor
aan Egypte. Daar ging ze met haar vader, moeder en

Daar hoeft ze niet lang over na te denken: “Sing,

zusje heen. Als ze een ballon was, zweefde ze er graag

swing, doe je ding!” Ze vertelt hoe ze danste op het

naar terug. En wat zou Gerda wensen? “Niet zeggen,

podium op het Willem van Oranje College, een op-

dan komt het niet uit!” roept Noor verschrikt. “Ok, dan

treden in een prinsessenjurk. Al snel blijkt dat Noor

vertel ik waar ik van droom, als ik een ballon was. Dan

een creatief talent is. Zwemmen, dansen, schilde-

vloog ik naar de Noordpool. Eens zien wat ontdekkings-

ren en tekenen. Dát is waar zij van opfleurt. Gerda:

reizigers allemaal meemaken. Eindeloze vlakten, geen

“En zo hebben we allemaal wel iets waar we goed

groen. Maar ik geniet ook van Nederland hoor. Een mu-

in zijn. Ik kon juist helemaal niet tekenen vroeger.

seum of de Biesbosch.” Noor veert op: “De Biesbosch?

Dan tekende ik hele kleine poppetjes. In de hoop dat

Daar ligt onze boot. Maar wacht eens, iedereen speelt al

niemand zou zien dat ze niet gelukt waren.”

buiten! Mag ik gaan?”

Egypte
Noordpool
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Diena Oomkes en Niek in ’t Veld - Daltonschool SBO De Leilinde – Oudheusden

Als buddy spring ik
weleens tussen
vechtende kinderen in.
Maatwerk, daar kunnen ze op De Leilinde over meepraten. De school voor
speciaal basisonderwijs is tenslotte ingericht op extra ondersteuning
voor de leerlingen. De klassen zijn er kleiner, met minder prikkels en met
instructies op meerdere niveaus.

Dat vraagt om docenten die oog en oor hebben

tegenaanlopen. Samen komen we tot oplossingen.

voor iedere individuele leerling. Diena Oomkes, in-

Ik adviseer welke extra begeleiding ingezet kan

tern begeleider op De Leilinde, coacht leerkrachten

worden om een leerling verder te helpen of een

bij de begeleiding van de leerlingen.

groep beter te organiseren. Denk bijvoorbeeld ook
aan het inzetten van extra begeleiders,
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Diena: “Met ruim 40 jaar onderwijservaring, waarvan

zoals onderwijsassistent, logopedist, gedrags

20 jaar voor de klas, begrijp ik waar leerkrachten

begeleider en ambulant begeleider.

Ook ondersteun ik de leerkrachten bij het maken
van de Handelingsdelen Ontwikkelingsperspectief.
Daarnaast begeleid ik leerlingen. Zoals Niek in ’t
Veld.” Niek schuift aan. Nog even, dan neemt hij na
7,5 jaar afscheid van De Leilinde om naar het Willem
van Oranje College in Wijk en Aalburg te gaan.

Diena Oomkes
Diena Oomkes begon in 1980 op de Drs.

werkt ze nu nog steeds met veel plezier.

D. Schoutenschool (L.O.M) in Waalwijk na
één jaar gewerkt te hebben op een ZMLK-

Tot 2000 was ze leerkracht van diverse

school in Sneek. In de jaren negentig

groepen en daarna werd ze intern

fuseerde de school met de Ireneschool

begeleider.

Gemotiveerd

(M.L.K.) en vanaf toen heette de school:

Niek vertelt: “We werken met verschillende instruc-

SBO De Poort. In 2010 volgde weer een

Diena is geboren en opgegroeid in Bedum

fusie en verhuisde ze samen met haar

in Groningen. Nu woont ze alweer een

collega’s en leerlingen van SBO De Poort

lange tijd in Gorinchem samen met haar

naar SBO De Leilinde in Oudheusden, die

man Eelco. Hun pleegdochter Brenda

daar zes jaar eerder was gestart. Daar

woont in Amsterdam.

tiegroepen in de klas, afhankelijk van het niveau.
Bij Diena leer ik op een hoger niveau rekenen. Ik
vind dat fijn omdat ik gelijk vragen kan stellen. In
de klas moet je vaak wachten, alle kinderen willen
aandacht.” Diena kent Niek als een heel gemotiveerde leerling. “Jij denkt altijd echt goed mee over
de lesstof. Wat we wel of niet moeten doen.” Niek

Dat komt omdat we steeds meer formulieren en

vertelt dat hij op De Leilinde nog meer leerde. “Ik

documenten moeten invullen voor alle leerlingen.

ben veranderd. Vroeger durfde ik bijvoorbeeld nooit

Veel te veel, als je het mij vraagt. Veel liever help ik

met volwassenen te praten. Mijn moeder leerde me

de juffen of jullie. De leerkrachten help ik met hun

om dat wel te doen. Maar ook meester Dick hielp me

vragen over bepaalde situaties of hoe de groepen

daarbij. Hij leerde me om iemand aan te kijken. Ik

samengesteld moeten worden. Als een soort advi-

vond dat vroeger best eng.”

seur. Ik weet niet alles hoor, soms roep ik ook hulp
in. We willen er vooral samen voor zorgen dat het

Niek: “Maar wat ik me afvraag, wat houdt jouw baan

goed gaat met jullie.”

eigenlijk in? De juffen zie ik lesgeven, maar wat doe
jij precies?” Diena lacht: “Goede vraag. Je ziet mij

Buddy

dan hier, dan daar. En ook veel achter de computer.

Het leukst op school vindt Niek de gymles. In zijn
vrije tijd voetbalt hij graag en veel. Diena geniet erte zien spelen. Al wordt er soms ook gevochten.”
Niek: “Dat gebeurt weleens. Ik spring er dan tussen,
vooral als ik buddy ben.” Diena lacht: Ja, dat doe jij!
Zo moedig!” Niek lacht: “Dan vang ik ook weleens
een klap op. Vroeger wilde ik bij de stoere kinderen
horen, ik dacht dat ik dan bijzonder was. Dat heb ik

Amerika

van als zij pleinwacht is. “Leuk, om ze lekker buiten

niet meer. Ik ga nu om met de leerlingen met wie ik
het leuk heb. Dat heb ik hier ook geleerd, om meer
mezelf te zijn.” Niek verwacht dat hij De Leilinde wel
zal missen. “Maar je komt toch nog wel af en toe
langs?” Niek belooft niets, dat hangt van zijn rooster
af. “We hebben trouwens al wel een app-groepje
voor het fietsen”, vertelt hij trots.

Amerika
Eerst staat de zomervakantie voor de deur. Diena
gaat kamperen in de Dolomieten. De natuur opzoeken. Niek weet het nog niet. “In ieder geval veel
zwemmen en trampolinespringen.” En als hij een
droomreis uit mocht zoeken? Dan zou het Amerika
worden. “Hoewel? Ik durf niet te vliegen, denk ik.
Behalve als mijn broer voor het WK naar Amerika
zou moeten. Hij speelt namelijk bij het KNVB CP
Voetbalteam. Dan ga ik mee!”
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Jonathan Vosters en Marcellino van Helden - Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Het zorglokaal als
uitlaatklep.

Niet

Storen!
Wel
kletse
n
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Jonathan Vosters draait de deur van het zorglokaal op het Willem in Wijk
en Aalburg op slot. Want ondanks het ‘niet storen’ bordje, lopen leerlingen 
de deur plat. Het zorglokaal is mateloos populair. Jonathan heeft als
remedial teacher vele benamingen. Medewerker zorglokaal, pedagogisch
medewerker, leerlingcoördinator. “Dat geeft al aan dat ik een soort spin in
het web ben.”

Waar komen de leerlingen dan voor?

Marcellino van Helden uit klas 2K5: “Ik kom vooral
voor een praatje. Ik kan flink kletsen. Als ik vroeg op

Jonathan: “Dat is heel divers. Sommigen zijn de les

school ben of pauze heb, ga ik al sinds de eerste

uitgezet. Ze komen voor ziekmeldingen of beter-

klas hier even heen.”

meldingen. Sommigen hebben behoefte aan een
praatje of willen op school hun huiswerk maken.

Neutrale partij

Of hun Chromebook is kapot. Maar ook bij grote

Jonathan: “Marcellino komt inderdaad gewoon

of persoonlijke problemen weten leerlingen mij te

voor de gezelligheid. En zo zijn er meer. Het gaat

vinden.”

niet altijd over zware problematiek.

Jonathan Vosters
Jonathan Vosters is in 2015 begonnen op het Willem van

Jonathan is geboren in ‘s-Hertogenbosch en woont al zijn

Oranje College te Wijk en Aalburg. Hij is afgestudeerd als

hele leven in Wijk en Aalburg. Jonathan is getrouwd met

maatschappelijk werker.

Mirjam en is inmiddels 4 maanden de trotse vader van zijn

Sinds 2017 is Jonathan ook werkzaam als remedial

zoon Jax.

teacher op het Willem van Oranje College.

Leerlingen knappen al op van een knikje, gezien

Mogen zijn wie je bent

worden. Ik denk dat er ook kinderen zijn die thuis

Jonathan: “Hier mag je zijn wie je bent. Los van

best wat meer aandacht zouden willen krijgen. Ik

je talent of wat je ouders willen dat je wordt. Dat

ben er natuurlijk elke dag, bouw een relatie met ze

is belangrijk om te ontdekken. Waar ik wel op let

op. Dan signaleer je het eerder als er iets aan de

zijn de manieren van onze leerlingen. Ik heb een

hand is. En ik ben een neutrale partij. Een docent is

hekel aan onbeleefdheid en gemakzucht. Ze

er ook voor je cijfers, tenslotte.”

weten bij me waar ze aan toe zijn. Als ik een frons
tussen mijn ogen krijg, zo’n V’tje, is het menens, hè
Marcellino?” lacht Jonathan.

Met zijn achtergrond in het maatschappelijk werk

“Ik zou willen dat school meer kijkt naar wat je als

is Jonathan uit het juiste hout gesneden. Joviaal

leerling wel kan in plaats van niet”, haakt Marcellino

en iemand die graag met mensen werkt. “Ik spreek

in op de opmerking over talent. “Dat gebeurt te

hun taal, ik stoei gerust eens met ze. Die uitlaat-

weinig. Zo kan ik me echt urenlang focussen als ik

klep hebben ze nodig. Maar ik weet ook hoe breek-

iets maar interessant genoeg vind. Zoals designs

baar vertrouwen is. Ik deel nooit informatie zonder

van auto’s, interieur en exterieur. Daar wil ik wat

toestemming van de leerling. Stel dat een leerling

mee doen later.”

Amerika

Vertrouwen

me vertelt over een gameverslaving, dan leg ik uit
Marcellino is wel toe aan vakantie. “Kun je me niet

Meestal zien ze het dan ook. Ik werk natuurlijk

wat meer vakantie geven, Jonathan? Ik ga deze

nauw samen met het zorgteam, voor bijzondere

zomer veel fietsen, naar vrienden toe en fotogra-

expertise.”

feren. Ik kom tijd te kort. Het liefst zou ik een keer
naar Amerika gaan. De taal vind ik mooi, hoe ze

Marcellino: “Maar dat is juist zo fijn. Ik weet dat als

daar leven. De huizen zijn er mooier, de auto’s

ik ergens mee zou zitten, ik hier mijn emoties kwijt

groter. Met merken zoals Dodge, Chevrolet, Tesla

kan en je het niet aan de grote klok hangt. Voor ons

en Ford.” Jonathan heeft nog niets gepland:

is het zorglokaal trouwens niet iets raars hoor. Het

“Vakantie was altijd heel belangrijk voor mijn vrouw

is gewoon een fijne plek, ik gun het iedereen.”

en mij. Maar nu ons zoontje Jax er is, hebben we
voor het eerst nog niets geboekt. Hij is pas vier
maanden, dus we zullen wel zien!”

Wijk en Aalburg

waarom we er beter mee aan de slag kunnen gaan.
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Carola van Strien en Biniam Kibrom Semere - ISK Wereldschool - Waalwijk

Maatwerk betekent niet
alles voor leerlingen
oplossen.
Wie de ISK Wereldschool binnenloopt, vindt er een smeltkroes van zo’n 20
nationaliteiten. Veel leerlingen kwamen als vluchteling naar Nederland,
al dan niet met ouders of familie. Ook kinderen van arbeidsmigranten
bezoeken de ISK Wereldschool. De bewijzen 4 en 5 van het Vision Eye van
Willem van Oranje Scholengroep zijn evident: een open mentale instelling
en vitaal, wendbaar personeel. Wie zich daar als leerkracht niet in herkent,
redt het hier niet.
De jonge leerlingen komen binnen met een taalach-

Zij zijn vier maanden geleden hierheen gekomen. Ik

terstand, maar dragen ook hun eigen, soms heftige,

kan ze nu helpen met de taal.”

geschiedenis met zich mee. Daarbij vragen wij ze
om zich te gedragen naar onze Nederlandse maat-

Grote sprongen

staven, ongeacht hun culturele achtergrond.

Carola licht toe: “Binian ontwikkelt zich met grote
sprongen. Daar zijn we erg blij mee. Maar let op. Niet

Geen regels

alle kinderen hebben zo’n succesverhaal. Bij de intake

Dat gaat niet vanzelf. Biniam Kibrom Semere kan

heb je geen keurige citoscore en ouders die de hele

erover meepraten. De Eritrese jongen was 15 toen

geschiedenis van hun kind vertellen. Je schat een

hij op de ISK Wereldschool terechtkwam. Biniam

niveau in en dat stel je bij als blijkt dat een kind meer

vertelt: “Ik woonde in Drunen in een woongroep met

hulp nodig heeft of juist verder is. Tal van factoren

9 jongens. Daarvoor zat ik in Zwolle. Daar waren

bepalen vervolgens of een leerling zich goed ont-

geen regels. Maar hier wel. Ik kreeg ineens straf als

wikkelt. We overleggen veel met collega’s onderling

ik er niet was. Nu vind ik dat goed hoor, maar toen

en hulpinstanties. Het is soms een zoektocht om te

begreep ik het niet.”

ontdekken hoe je een bepaalde leerling bereikt. Maar
gelukkig is hier ook veel ruimte voor relativering en

Zorgcoördinator en docente Carola van Strien: “We

humor. En dat is nodig, anders hou je het niet vol.”

hebben ontzettend vaak gepraat. Samen met een
tolk, met jouw voogd, je mentor, de woonbegelei-

Carola geniet van het werken met deze jongeren.

ding en met de leerplichtambtenaar. Best moeilijke

“Deze leeftijd, op weg naar zelfstandigheid, is bij-

gesprekken.” Biniam knikt: “Ja, ik vond het heel

zonder. Anders dan bij regulier onderwijs communi-

moeilijk allemaal.” Carola: “Toch wil ik juist jou aan

ceer ik gevoelsmatig veel directer met de leerlingen.

het woord laten komen in het magazine. Omdat

Daar houd ik van.

jij een voorbeeld bent van iemand die het na zo’n
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moeilijke start ontzettend goed doet. De school is

‘Later’ is een vaag begrip

klein en dat is een voordeel. We konden je bij de les

Vanwege hun achtergrond help je leerlingen na-

houden: Binian, waar was je? Binian, wat goed dat

tuurlijk ook met vragen die eigenlijk niet voor school

je er bent!” Binian lacht: “Mijn ouders zijn ook blij.

bedoeld zijn.

Voetballen
Carola van Strien- van Hees
Carola van Strien- van Hees startte in 2008 haar loopbaan als
leerkracht in groep 8 van Basisschool Heilig Hart in Dongen.
In 2016 maakte ze de overstap naar de ISK Wereldschool in

Maar maatwerk betekent hier niet alles voor ze

Waalwijk als docent, mentor en zorgcoördinator. Zij volgde in

oplossen. Straks moeten ze functioneren in onze

2016 de NT2-opleiding bij Radboud In’to Languages en in 2017

Nederlandse maatschappij. Zelfredzaam zijn en een
minimaal opleidingsniveau hebben. Daar bereiden

de verkorte opleiding tot zorgcoördinator. Volgend jaar staat
de opleiding Gedragsmanagement in Passend Onderwijs op
het programma.

we ze op voor, meer als coach dan als leraar. Het
begint al met het simpele ‘op tijd zijn’. Geen baas

Carola is geboren in Dongen (1974), waar zij nog steeds woont

gaat ermee akkoord als jij komt werken wanneer

samen met haar man en twee kinderen van 21 en 15 jaar.

het uitkomt. Onderschat echter nooit waar deze
jongeren vandaan komen. Soms is er door trauma’s
geen ruimte in hun hoofd om vooruit te denken. De
‘toekomst’ en ‘later’? Dat zijn vage begrippen voor
hen.
Toch heeft Biniam toekomstdromen. “Iets met
voetbal. Ik train nu twee keer per week bij RKDVC in
Drunen en speel op zaterdag een wedstrijd.” Carola
haakt er gelijk op in: “Je wordt trainer?” “Nee, nee, ik
wil zélf voetballen”, lacht Biniam.
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Esther Brouwer de Koning en Laurens van Wanrooij, Meike Bontje en Isa van Veen
Willem van Oranje College - Waalwijk

Jezelf ontwikkelen betekent
niet alleen goede cijfers halen.
Op de foto met ballonnen. Dat brak het ijs voor de brugklassers havo/vwo Meike Bontje en Isa
van Veen. Ontspannen schuiven ze aan voor een gesprek over maatwerk, samen met wiskundedocent Laurens van Wanrooij en muziekdocente Esther Brouwer de Koning.

Maatwerk, wat houdt dat eigenlijk in op het

Ongeacht of het wat langer duurt of niet,

Laurens: “Misschien idealistisch, maar hoe

Waalwijkse Willem van Oranje College?

het geeft mij veel voldoening om te zien dat

zou het werken als we geen cijfers meer

ze altijd stappen zetten.”

geven? Als we ons meer richten op de

Isa legt uit: “Maatwerk betekent dat je zelf

executieve vaardigheden van de leerling.

kiest hoe je bepaalde uren op school invult.

Eigenaarschap

Je niveau zegt namelijk niet alles over je

Je hebt de RT-klas en de masterclass. RT

Kunnen leerlingen zo jong zelf die keuzes

capaciteiten.” Meike: “Ik denk wel dat er

betekent Remedial Teaching. Je krijgt dan

maken? Isa denkt van wel: ”Maar wel met

consequenties aan het leren moeten zitten.”

extra les in vakken die je moeilijk vindt.

hulp van de leerkracht.” Laurens bevestigt

Isa kijkt Esther veelbetekenend aan: “Of

De masterclass kies je als je juist extra

dat: “Dat gebeurt ook hoor. Maar achterlig-

we leren met de Mars-methode. Een idee

uitdaging wilt.” Esther vult aan: “Dit jaar

gende gedachte is dat jullie eigenaarschap

van Esther. Je leert en ergens in je boek

kiezen jullie iedere 8 weken waar je gebruik

tonen. Dat betekent initiatief nemen en

zit een Mars, of een KitKat. Je moet door al

van maakt. Volgend jaar steken we dat nog

ontdekken wat je nodig hebt. En waar je

die bladzijdes heen om er te komen.” Esther

flexibeler in. Je kiest dan wekelijks vier uren

grenzen liggen. Ik vind het mooi om als

lacht: “O ja, dat kan ook!”

die je invult met RT, Masterclass of STUCO:

mentor en coach te zien hoe leerlingen

Studie en coaching in een klaslokaal samen

zich op cognitief, maar ook op executief en

Anonieme enquête

met andere leerlingen en je mentor.”

emotioneel gebied, ontwikkelen. Als je van

Maatwerk gaat ook over sociaal-emotionele

school komt, heb je meer in je mars dan

aspecten. Laurens: “Ik ben een vakdocent.

alleen dat diploma.”

Geen psycholoog. Op de opleiding is er

Samen met Laurens organiseerde Esther
deze vorm van maatwerk. Esther: “Het

weinig aandacht voor die vorm van maat-

past bij de visie dat elke leerling vraagt om

De Marsmethode

werk. Nu ik mentor ben, leer ik veel bij op

een eigen plan van aanpak. Aan ons om

De jonge docenten, beiden 22, zijn be-

dat gebied.” Esther bevestigt dat: “Ik vroeg

te ontdekken wat een leerling nodig heeft.

nieuwd hoe het onderwijs zich ontwikkelt.

de leerlingen om een evaluatie. Anoniem.
Daar kwam uit dat niet iedereen makkelijk naar de mentor stapt met eventuele
problemen.” Isa: “Dat durft niet iedereen.

Esther Brouwer de Koning

Als anderen je dan bij de mentor zien, willen
ze gelijk weten wat er is.” Esther: “Daarom

Esther Brouwer de Koning begon in 2013

College.

probeer ik de sfeer open te houden. Je weet

de studie Docent Muziek aan de Fontys

Naast lesgeven begeleidt ze ook leerlin-

Hogeschool voor de Kunsten. Ze deed

gen tijdens evenementen zoals het Open

niet wat er allemaal speelt.” Laurens is blij

tijdens haar opleiding ervaring op in zowel

Podium en vieringen en zorgt ze voor de

voorschoolse educatie, primair onderwijs,

muzikale arrangementen.

met zes contactmomenten per week met
zijn mentorklas. Ook Meike ziet dat als een

voortgezet onderwijs als (voorbereidend)

belangrijke voorwaarde: “Ik vind dat er veel

hoger onderwijs. Sinds 2016 werkt ze als

gedaan wordt om die goede sfeer te krijgen.

docent Muziek op het Willem van Oranje

Bijvoorbeeld met de introductieweek en met
de lentoren. Je leert iedereen snel kennen.”
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Toekomst
Ondanks hun jonge leeftijd denken Meike en Isa

Laurens van Wanrooij
Laurens van Wanrooij haalde zijn havo-

behaalde hij zijn tweedegraads bevoegd-

diploma op het Willem van Oranje College

heid en startte hij de masteropleiding om

en begon in 2014 aan zijn bacheloropleiding

zijn eerstegraads bevoegdheid te halen. Hij

me ook mooi.” Voor Isa kan het nog alle kanten op.

docent Wiskunde. Tijdens zijn opleiding liep

hoopt deze opleiding in 2021 af te ronden.

“Eerst dacht ik aan bakker. Nu aan opticien. Maar

hij stage op het Willem van Oranje College.

Sinds 2018 is hij naast docent ook mentor

sowieso iets met mensen.”

Sinds 2017 is hij hier ook werkzaam. In 2018

en coach geworden van een havo-brugklas.

na over de toekomst. Meike: “Kinderfysiotherapeut
lijkt me leuk. Of werken in een ziekenhuis, dat lijkt

En de dromen van Esther en Laurens? Esther start
met de Pabo en daarna waarschijnlijk Educational

Isa: “Hè? Dus je bent net afgestudeerd, maar gaat

Needs als master. Laurens sluit niets uit: “Ik zie wel

dan later misschien wat anders doen?” “Kan alle-

wat op mijn pad komt.”

maal, Isa. Het leren stopt nooit!” lacht Laurens.

Opticien

Kinderfysiotherapeut
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Inspireer en

verwonder

vanuit creativiteit

Zes overdenkingen voor onderweg, waarmee we onze eigen
creativiteit stimuleren, inspireren en waarmee je jezelf in de
zomervakantie kunt opladen. Omdat creativiteit er toe doet,
en deze momenten je mogen inspireren.
Inspireer en verwonder vanuit creativiteit

WEEK

1

Vertrouwen en Ontmoeten
Genesis 9 vers 14-16: Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt,
zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat
leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een
vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de
wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.

Op een keerpunt in de tijd…

teken van trouw, Gods goede aanwezigheid, zoals

Midden in de vakantie augustus 2010, ergens ver

we als kind leerden in de kerk en op school. Het

weg van iedereen. Op een verlaten landweg met

verhaal van Noach kwam in mijn gedachten. Ook

in de verte enkele boerderijen verstopt achter

al zie je Hem niet, Hij zal er altijd zijn. God van

hoge bomen. Mijn vrouw en ik waren met de auto

het verbond komt telkens weer terug. Het is een

op weg naar ‘Die Gat’ een B&B van de familie

wonderlijk gebeuren.

Schoeman in de buurt van Oudshoorn (Zuid-

Ken jij zo’n
keerpunt in
je leven? Ga
je voor de
ontmoeting?

Afrika). De landerijen en overweldigende, woeste

We voelden hoop. Er gebeurde veel tussen vrees,

natuur vochten om hun eigen bestaansrecht. Wat

hoop, vertrouwen en ontmoeten.

zijn Gods wonderen mooi; we worden als mens

Hij geeft Zijn woord, anders kunnen we het nooit

klein in deze omgeving.

begrijpen. Het is te groot. Een teken zonder geloof
is niks. Het natuurkundig teken werd een teken

Nog een paar uurtjes, dan zijn we op onze be-

dat Noach kreeg.

stemming. We kijken onze ogen uit tot plots… ons
navigatiesysteem met GPS-coördinatoren hapert.

We reden verder in vertrouwen. Het weer klaarde

De weg kwijt…Veel zandwegen, geen aanwijsbor-

op en na een poosje begon de navigatie weer

den, laat in de middag. De lucht werd donker, de

tegen ons te praten. Wat waren we blij!! Laat op

lichten van de auto aan. Plensbuien vielen vanuit

die avond kwamen we bij ons reisdoel aan. Bij de

de hemel. Donderstormen rondom ons. We wisten

avondmaaltijd werd voorgelezen uit ‘die Bybel’. We

helemaal niet meer waar we waren… We waren

voelden ons gedragen, geborgen, thuis. Het werd

verdwaald in het land dat ons niet kent.

een late avond vol interessante gesprekken. Voor
ons was het een keerpunt in de tijd.

Plots verscheen een regenboog, met een
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prachtige kleurenpracht. Een regenboog die we

Gerard de Ronde

wel vaker zagen. Nu kreeg deze betekenis. Een

directeur Juliana van Stolbergschool - Waalwijk

Inspireer en verwonder vanuit creativiteit

WEEK

2

Beautifully broken.
Every tear, every doubt
Every time you’ve fallen down
When you’re hurting, feeling ashamed
When you’re numbing off your pain
When you’ve lost your way
And feel so far away
You’re not
You’re beautifully broken
And you can be whole again
Even a million scars doesn’t change whose
you are
You’re worthy!
Jenny Slate Lee & Plumb (2018)

Beautifully broken. Het themalied van Willem goes

Dit is voor mij een les geweest. Iedereen is door

Brasil 2019. Ik ben samen met 10 ambassadeurs en

het leven in bepaalde mate een stukje gebroken.

3 docenten naar Brazilië geweest om de stichting

Op school zie ik ook gebroken leerlingen. Maar

Nieuwe Generatie Brasil te bezoeken in een ach-

leerlingen mogen zich niet verschuilen achter hun

terstandswijk. Gebrokenheid, dat is wat ik gezien

problemen. Ik ook niet. Jij ook niet. Als wij ons ver-

en gehoord heb. Kinderen die leven in armoede.

schuilen en kansen laten liggen, komen we niet in

Een kind van 8 jaar die gebruikt wordt als drugs-

beweging en lossen we niets op. Uit je comfortzone

koerier. Een tiener die een zelfmoordpoging doet

stappen is een keuze. Blijven hangen in je eigen,

na de zoveelste ruzie met haar dronken moeder.

vertrouwde, wereldje is een keuze. Durf eens uit dit

Kinderen die emotioneel en fysiek beschadigd zijn.

wereldje te stappen, durf eens een keuze te maken

De stichting Nieuwe Generatie Brasil vangt deze

zonder te denken aan waarom het niet zou lukken.

kinderen op in de vakschool. De vakschool geeft de

Maak een keuze voor de mogelijkheden. Ook al ben

kinderen een veilige plek waar ze kunnen spelen

je gebroken of zit je in een situatie waar je denkt

en ontwikkelen. Ze krijgen een warme maaltijd,

niet uit te komen.

huiswerkbegeleiding, sportlessen en vaklessen,
zoals bakken en koken. Het is een veilige plek in een
onveilige omgeving, waar drugs, alcohol, prostitutie, criminaliteit en gebrek aan ouderlijk gezag aan
de orde van de dag zijn. Veel kinderen in deze wijk
voelen zich waardeloos en zien geen mogelijkheden
in deze negatieve vicieuze cirkel. Deze kansarme
kinderen krijgen door de vakschool een kans op een
betere toekomst. Maar zij moeten wel zelf de keuze
maken om die kans aan te grijpen. Dat is moeilijk en
daar is wilskracht voor nodig.

Margrit Mijderwijk
docent economie en leerlingbegeleider havo

Als je een keuze moet maken,
waardoor laat jij je dan leiden?
Liggen er kansen of uitdagingen op
jouw pad? Wat doe je ermee?

Willem van Oranje College - Waalwijk
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Het komt goed!
Bijna iedereen kent hem wel, de mezoeza, het kokertje aan de deuren
van Joodse huiseigenaren. In een ‘koosjere’ mezoeza zit een stukje
perkament dat is beschreven met de Bijbelteksten uit Deuteronomium
6: 4-9 en 11: 13-21 waarin ook het gebod staat om Gods geboden op
de ‘’deurposten te schrijven’’. Het woord mezoeza betekent deurpost.
Zo vormen Gods geboden als het ware een spirutuele deurpost. Wie
daarlangs gaat, moet zich telkens opnieuw bewust worden van Gods
aanwezigheid en daarnaar zijn leven richten.

Omdat wij als OOP-ers

ge plek voor een wereld die van God vervreemd is.

(onderwijsondersteuners)

Je kan ook kijken zoals bijvoorbeeld Psalm 87

ook de diverse vakan-

bezingt: ‘’Zeer heerlijke dingen worden over u

ties meemaken, ben ik

gesproken, stad van God!’’ Of dat God Jeruzalem

in de afgelopen jaren

heeft uitverkoren om Zijn Naam daar te vestigen en

meerdere malen in de

om daar vrede te geven, Jeruzalem als een plaats

gelegenheid geweest om

van shalom, verademing en troost. De stad waar de

de stad Jeruzalem te

Here Jezus het grote plan van God heeft uitgevoerd

bezoeken. Telkens als ik

door er te sterven en op te staan en de stad waar

dan Jeruzalem nader-

Hij als de Grote Koning zal terugkomen.

de, in de soms veel te

Voor het Joodse volk is Jeruzalem een stad om

hard rijdende taxibus-

naar te verlangen, om thuis te zijn. In Jeruzalem

jes, kwam iedere keer

komt het uiteindelijk goed. Een Joodse vriendin zei

weer het prachtige lied uit Psalm

eens tegen me: als je in Jeruzalem bent, krijg je

122 naar voren in mijn gedachten:

altijd iets goeds mee. En dat is echt zo, dat heb ik

‘’Jeruzalem dat ik bemin, wij treden

ook elke keer als ik er was, zo mogen ervaren.

uwe poorten in.

In deze tijd van vakantie, nu de hectiek van school

Alle poorten van Jeruzalem

voor even voorbij is, in deze tijd van rust is het goed

in de oude stad, (behalve de

om je af te vragen hoe kijk ik naar God? Ben ik mij

Damascuspoort) hebben een mezoe-

bewust van Gods aanwezigheid in mijn dagelijkse

za en vaak staat op de koker van de

leven en verlang ik naar Hem?

mezoeza de Hebreeuwse letter sjin.
De eerste letter van een van de namen
van God, El Sjaddai.

Rinie Bax 				
financieel medewerker Willem van Oranje Scholengroep

Jeruzalem, een stad om van te houden. Een stad
om op verschillende manieren naar te kijken. Als

P.S. En heb je het plan om deze stad ook eens te

een mooie stad met een rijke geschiedenis, stad als

gaan bezoeken, dan heb ik een nog wel een paar

smeltkroes van culturen of misschien wel een lasti-

hele mooie tips voor je.

uw hart geplant?
jo
n
va
st
po
ur
de
de
op
Heb jij Hem
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Kom over de brug!

Een reiziger mocht meereizen met een

laten: „in het land van geluk gaat het niet

wijs man. De reis had het land van geluk

om wat je bent, maar om wie je bent”. De

als doel. De reiziger kon de wijze man niet

reiziger volgde ook deze raad op. Later op

zei teleurgesteld: “Nog ben ik te zwaar,

bijhouden. De wijze antwoordde dat dat

een moeilijke bergpas, bleek het nood-

hoewel ik mijn bagage heb achtergela-

door diens zware rugzak kwam. “Wat heb

zakelijk de rugzak zelf achter te laten.

ten”. Daarop sprak de wijze: “Je moet je

je in die rugzak? De reiziger vertelde dat

Tenslotte kwamen de twee mannen bij de

eigendunk uit je hart doen, dan wordt

hij er geld in had zitten. De wijze sprak

grens van het land van geluk. Ze hoefden

je nog lichter.” Op het moment dat de

daarop: “In het land van geluk is geld

alleen de brug nog maar over te steken

reiziger dat deed, kwam hij aan in het

niet belangrijk”. Na enig aarzelen liet de

die over een kolkende rivier hing. De

land van geluk.

reiziger het geld achter.

wijze liep er zonder mankeren overheen.

Toen ze een berg beklommen, kon de

Toen de reiziger een stap op de brug

Tekst: Stephan de Jong

reiziger nauwelijks meekomen. De wijze

zette, kraakte deze echter vervaarlijk. De

“Verhalen over levenskunst, 140 verhalen om

raadde hem aan zijn diploma’s achter te

brug dreigde te bezwijken. De reiziger

mee te beginnen”. Kok Kampen

Is de brug een brug te ver?

alle innerlijke ballast weg. Keer terug naar je

wij daar “feedback” bij gebruiken. Gevraagd

In het verhaal maakt de brug veel indruk

“reinste” vorm.

of ongevraagd. Positieve, opbouwende, on-

op mij. Terugdenkend aan één van mijn

“Laat los” en word zoals God de mens

dersteunende en respectvolle opmerkingen.

vakanties kan ik gelijk het beeld oproepen

bedoeld heeft.

Die ons aan het denken zetten en er voor

van een lange wiebelende hangbrug over

zorgen dat het gaat lukken.

een kolkende rivier. Durf ik het aan om

Hoe vinden wij het geluk in ons werk?

naar de overkant te gaan? Is het de moeite

Durven wij onze angsten, onze (voor)oor-

Laten we er voor elkaar zijn, zoals God het

waard om aan dit avontuur te beginnen. De

delen of, zoals de man in het verhaal, onze

bedoeld heeft.

man in het verhaal is bereid om het te doen,

“eigendunk” los te laten. Onze valkuilen in te

Kom over de brug!

maar hoe?

ruilen voor de uitdaging.

Wat is er nodig om het laatste stukje van

Iedereen zal “over de brug moeten komen”

zijn tocht af te leggen? Het advies van zijn

om zijn of haar geluk te vinden.

medereiziger is eenvoudig: wees jezelf. Gooi

Net als de man in het verhaal kunnen ook

Adri Buijs- Versteeg

Willem van

Or

anje Scho
nst ha
Directeur Koningsschoolween
PCBS
De
Bron lengroep
ar mede
werke

Kom over de brug! Hoe ziet jouw brug eruit?

rs en leerlin
na een heerl
gen,
ijk warme
een zeer mo
zomer,
oi en leerza
am nieuw
schooljaa
r toe!

Foto je mee?
Bij dit inspiratiemagazine heb je
een groene ballon ontvangen.
We hopen dat je de ballon deze zomer mee wilt nemen als je er even uit bent. Op reis in een mooie
omgeving of tijdens een wandeling of fietstocht in je eigen omgeving. Blaas hem op en zet hem met
jezelf erbij op de foto. De foto’s printen we weer op een poster en hangen we op in je school zodat
je kan zien wat collega’s deze zomervakantie hebben gedaan. Zou je je foto voor 20 augustus willen
mailen aan vakantiefoto@wvoranje.nl? We zijn heel benieuwd welke plek jou inspireert.
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Ik ga op reis en
ik neem mee…
Je kent het wel, het is de titel van een geheugenspelletje om
zoveel mogelijk zaken te onthouden die je mee neemt op vakantie.
Wat heb je nodig? Een tandenborstel, een kam, een boek…

Vorig jaar gingen we als gezin naar IJsland. We gingen

juist dan wel ruimte om te genieten van al het goede dat

op reis en namen mee… bergschoenen, warme truien en

God je geeft.

winterjassen… Voor ons gemak de e-reader, iPad, kortom

Een vakantie wordt dan misschien meer een reis zoals

vier volle koffers.

we die ook in de Bijbel tegenkomen. Over het begrip
vakantie wordt daar overigens niet gerept, maar wel
We nemen allerlei bagage mee

over het nemen van rust om tot je zelf of tot God te

om onze vakantietijd zo prettig

komen tijdens de reis van je leven. God gaat met je mee.

of comfortabel mogelijk door

Vakantie is zo’n rustmoment, maar dan tijdens de reis

te brengen. De nadruk ligt

van je leven.

veelal op het tweede deel van
de titel van spelletje: …ik neem

Hij gaat met je mee en zal je beschermen. De woorden

mee. Alleen dat al kan stress

uit het oude Ierse St. Patricks prayer lijken dan voldoen-

opleveren, vakantiestress. Wat

de te zijn…

neem je mee?
Deze vakantie daag ik je uit om
dit spelletje anders te spelen.
Ik ga op reis en ik laat thuis…
Het is ander spelletje. Bedenk
wat je thuis wilt laten, je
gaat op zoek naar rust, dus laat de drukte even achter
je, je wilt ontspannen, dus je laat de spanning thuis
enzovoort. Al die zaken maken even geen deel uit van
je bagage.
Bij de nadruk op het eerste deel van de titel: Ik ga op
reis…, gaat het om de reis zelf, om datgene wat je gaat

“As I arise today,
may the strength of God pilot me,
the power of God uphold me,
the wisdom of God guide me.
May the eye of God look before me,
the ear of God hear me,
the word of God speak for me.
May the hand of God protect me,
the way of God lie before me,
the shield of God defend me,
the host of God save me.
May Christ shield me today.”
St. Patricks prayer

ontdekken in de komende tijd. Het gaat om nieuwe dingen te zien, te zoeken en te vinden. Het maakt dan even

Je gaat op reis, en je neemt mee… Denk minder aan je

niet uit of het weer mooi of anders is, of de bestemming

bagage, maar focus vooral op je reis en je bestemming.

snel bereikt wordt of dat je onverwachte ontmoetingen

Ik ga op reis… en vertrouw op de bekende woorden uit St.

ten deel vallen. Je laat het gebeuren.

Patricks Prayer. En als je je bijbel bij de hand hebt, lees
psalm 121 dan nog eens door.

Ik ga op reis en ik laat thuis…
Misschien dit jaar wat minder koffers….
De nadruk op het tweede deel, op ‘ik laat thuis’ geeft
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ruimte. Ruimte voor nieuwe ervaringen, ruimte voor

Jan Straver

inspiratie en ook ruimte voor jezelf. Misschien ervaar je

adjunct directeur, Willem van Oranje College - Waalwijk
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Met elkaar in het
bootje stappen.
Een paar leerlingen die beginnen met het bouwen van
een boot, voor de reis van Altena (Duitsland) tot Altena
(Nederland). 300 kilometer roeien met de riemen die je hebt.
Maak jezelf dienstbaar met jouw eigen talenten. Dat was heel toepasselijk het thema van de kerkdienst die we in Duitsland mochten bijwonen.
Het werd een fantastisch avontuur met als klapper de sponsorloop voor Edukans met alle leerlingen
van de school.
Henk van Noorloos
docent Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Colofon
Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het inspiratiemagazine verschijnt ten minste 3 keer per jaar en is bedoeld voor
alle medewerkers van Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de kernbelofte: ‘Vol voorbereid op de toekomst’.
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Een schooljaar is als een tocht met een ballon
Samen varen op de wind
Welke koers?
Kan ik kiezen?
Kan ik zoeken?
Een reis is als een tocht met een ballon
Van leren en proberen
Van zoeken en vinden
Van vallen en opstaan
Een vakantie is als een tocht met een ballon
Momenten van windstille
Momenten van zonnige dagen vol vriendschap
Misschien ook stormachtige dagen door onmacht of verdriet
Laten we vertrouwen op de wind die ons voortdrijft
Vertrouwen op God
Die als een wind met ons meegaat
En ons in beweging zet
Samen varen op de wind
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