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Voorwoord

Vertel, wanneer ben
jij in je element?
Een nieuw schooljaar, een frisse start. Zo hoop ik dat we
er met z’n allen voor staan na ons zomerreces. En nu ben
ik benieuwd. Benieuwd naar hoe jij jouw zomervakantie
beleefde.
Was je in je element?
Een prachtige vraag, want wanneer ben je in je element?
Wanneer kun je volledig jezelf zijn, voel je je op je gemak en
komen je talenten moeiteloos tot bloei? Ik dacht aan een
lezing die ik afgelopen voorjaar bijwoonde van Mpho Tutu
van Furth, dochter van de wereldberoemde Desmond Tutu,
Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist.
Samen met wijlen haar vader werkte ze onder andere in de

Mpho Tutu op VE

RUS 2022. Fotog

raﬁe: Sander Bo

er

The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation en was ze
actief als anglicaanse priester.

we of ze in hun element zijn? Mogen ze bij ons zijn wie ze
zijn, in al hun uniciteit? Niet alleen op papier, maar ook in

Tot 2015. Toen nam ze een moedig besluit. Een besluit dat

de praktijk? Stimuleren we ze dicht bij zichzelf te blijven?

te maken had met het volgen van haar hart. Ze trouwde
met een Nederlandse vrouwelijke hoogleraar kindergenees-

Wij spelen daar als leerkrachten en medewerkers in het

kunde. Haar vader, strijder voor de rechten van de homo-

onderwijs een wezenlijke rol in. Want niet degene die het

seksuelen, gaf zijn vaderlijke zegen, maar de Zuid-Afrikaanse

beste lesgeeft, maar degene die onze leerling werkelijk ziet,

kerk niet. Ze moest het anglicaanse priesterschap opgeven,

maakt het verschil in zijn of haar leven.

om met de liefde van haar leven samen te zijn.
Ik gun al onze leerlingen en jou in het bijzonder, dezelfNam zij daarmee afscheid van haar idealen? Integendeel.

de spirit als Mpho Tutu. Want zijn wij in ons element, dan

Nog altijd maakt zij zich sterk voor gerechtigheid, vrede

komen de mooiste dingen tot stand.

en gelijke kansen. Ze blijft trouw aan alles waar ze altijd al
voor stond. Maar wel op haar manier. Alleen zo is zij in haar
element.
Ik denk dat dat de essentie van ons onderwijs raakt. Ja, we
hebben de taak onze leerlingen belangrijke vakken te leren,
ze voor te bereiden op een examen. Maar in hoeverre kijken

Aan de slag!

Jan Maarten de Bruin
voorzitter College van Bestuur

Willem van Oranje Scholengroep
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De kanjers van de groepen 4
van de Juliana van Stolbergschool hebben het handbaltoernooi gewonnen.

ambassadeurs

bedankt!
Social prikbord

Mooie dingen die tot stand zijn
gekomen binnen onze scholen,
dankzij jullie bevlogenheid.
Elke dag weer opnieuw!

Bewegen is gezond! De
Koningsschool was goed
vertegenwoordigd op de
avond3daagse.

YEAH! Groep 8 van de Juliana van
toets.
Stolbergschool is klaar met de eind

Top ochtend! Leerlingen van Willem van Oranje College Wijk en
Aalburg bakken samen appeltaarten met SOVAK dagbesteding.

4

gen
Gala eindexamenleerlin
e
lleg
Co
Willem van Oranje
g.
Wijk en Aalbur

Na twee jaar konden we
eindelijk
weer het brugklasfees
t vieren op
het Willem van Oranje
College in
Waalwijk #NEON

LSD Officieel de dapperste man van

Leerlingen van
de
Koningsschool
gingen op
schoolreisje naar
Speelland
Beekse Bergen
en Toverland.

de school.

De leerlingen van MET
ijk
Praktijkonderwijs Waalw
hebben het weer voor
elkaar gekregen.
100% geslaagd!

Havo 4 van het
Willem van Oranje
College Waalwijk
bezoekt politiek
Den Haag.

De Bron, Dodenherdenking 4 mei

Syrische Farah is geslaagd voor de havo
in Waalwijk, maar was dat al lang voor
het leven: ‘Hier is de hemel voor mij’
Farah Naddaf, leerlinge van het Willem van Oranje College
in Waalwijk, is geslaagd voor de havo. Als bootvluchtelinge
kwam de Syrische zeven jaar geleden in Nederland aan.
“Die verschrikkelijke overtocht heeft me ook wat gebracht.”

Lees het volledige verhaal
op de website van het BD.
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“Enkel met het hart kun je
echt zien, het wezenlijke is
onzichtbaar voor het oog.”
Inspireren is mensen boeien en in beweging brengen

Verbonden

Onze identiteit gaat over wie we
zijn. De buitenwereld herkent onze
scholengroep eraan. Naast onze kernwaarden onderscheiden wij ons door
een protestants-christelijke signatuur.
We geloven dat Jezus in woord en daad
betekenis geeft aan ons leven. Vanuit
Bijbels perspectief betekent dat: in
eenheid verbonden zijn met verscheidenheid. Wie je ook bent, wat je ook
gelooft, je ziet de ander. Je maakt
verbinding. Kijkend met je hart, omdat
je dan pas de unieke persoon in elke
leerling of collega ziet.

Delise en Elbert Smelt
Die verscheidenheid omarmen we binnen onze scholengroep. Sterker
Je zoekt en je struikelt, je wankelt,

nog, die boeit ons. Omdat het naadloos past in de wereld van vandaag

je vecht om toch weer door te gaan.

en morgen. Onze leerlingen wacht een complexe toekomst waarin

Je weet het heel zeker, maar dan toch;

niets zeker is. School is de veilige haven. Onderwijs, eigenheid, talen-

de twijfel klopt gewoon weer aan.

tontwikkeling en de persoonlijke ambities van onze leerlingen zijn onze

Als het lijkt of Ik ver weg ben; ga gewoon.

hoogste prioriteiten. We ontfermen ons over ze om ze straks sterk en

En weet: Ik zal er zijn.

zelfverzekerd uit te laten varen.

Ik zal er zijn, voor eeuwig en altijd.
Als bevlogen leerkrachten maken we het verschil. Wij zijn de gidsen
Want waar je gaat, Ik ben erbij.

op het pad naar ontplooiing en hun inspiratiebron. We laten ze zien

Ik wil zonder jou niet verder.

hoe je kijkt met je hart. Door aandacht te schenken aan hoe iemand

Ik ga altijd voor je uit en Ik volg je.

in elkaar zit, waar zijn of haar talenten en kwaliteiten liggen. Of hoe ze

Zoals jouw schaduw bij je blijft,

met hun zorgen en onzekerheden om kunnen gaan. Bovendien zijn we

wil Ik zonder jou niet verder.

er voor elkaar, als medewerkers van de scholengroep. Elkaars steun en

Onlosmakelijk met jou ben Ik verbonden.

inspiratiebron.

Luister het hele
lied op Youtube

Met een frisse blik op onze identiteit luiden we het nieuwe schooljaar
in. Met de focus op kwalitatief goed onderwijs, maar zeker ook op het
kijken met ons hart. Dat past en hoort bij onze identiteit.

Jan Maarten de Bruin
voorzitter College van Bestuur Willem van Oranje Scholengroep
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“In verbinding staan met ouders is belangrijk om met elkaar een
mooi schooljaar te creëren voor de leerling. Wanneer je aan het
einde van het schooljaar dit kunstwerk van ouders/leerling krijgt,
maak je toch even een dansje van geluk.”
Mirjam Vos intern begeleider Juliana van Stolbergschool
en Koningsschool

“De kostbaarste momenten zijn toch wel de spontane gesprekjes. Bijvoorbeeld als een leerling na
het bijbelverhaal met een interessante vraag komt
en je samen bedenkt wat het dan zou kunnen zijn
en de tijd hiervoor neemt. Zo ontstaan er mooie,
waardevolle gesprekken. Kinderen zijn nieuwsgierig
en onderzoekend. Hierdoor word je zelf dagelijks ook
weer aan het nadenken gezet. Dit houdt je scherp!”
Thirza Heuvelman leerkracht Koningsschool

“Als het gaat over omgang met elkaar (met leerlingen,
ouders, collega’s, de buitenwacht), is vertrouwen voor
mij een kernwoord. Vertrouwen heeft voor mij ook altijd
een verticale dimensie: het vertrouwen dat we onze weg
gaan onder Gods bescherming, hoe onzichtbaar dat vaak
ook is, zoals verwoord in het volgende korte verhaal:
“Wat MET Praktijkonderwijs voor mij

Net als alle jongens moet ook Balto de proef afleggen als

uniek maakt, is de zoektocht sámen

hij 12 jaar is. Zo bewijst hij dat hij bij de volwassen krijgers

met de leerling naar zijn eigen passie

hoort. Hij moet daarvoor een nacht geblinddoekt door-

en eigen talent. One kid at a time”

brengen in de jungle. Wat er ook gebeurt, de blinddoek
mag niet af. Doodsbang loopt hij met zijn vader mee,

Caroline Huijbregts docent MET

nee zeggen is geen optie. Natuurlijk blijft hij klaarwakker;

Praktijkonderwijs

telkens schrikt hij van verdachte geluiden en de nacht
lijkt een eeuwigheid te duren. Eindelijk voelt hij de zon
op zijn huid en weet dat de nacht voorbij is. Hij doet zijn
blinddoek af en het eerste dat hij ziet is… zijn vader die de
hele nacht achter een boom heeft gewaakt, nog geen 10
meter bij hem vandaan.
Dit vertrouwen wil ik graag aan mijn leerlingen meegeven: God is dichtbij, Hij weet wat
je nodig hebt.”
Marian van den Bogert docent Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg
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Een nieuw schooljaar,

nieuwe kansen

Waar kijken onze locatiedirecteuren
naar uit? Wat vinden zij belangrijk?
We vroegen het gewoon rechtstreeks.

nieuw
Arnold van Ooijen
locatiedirecteur SBO
Daltonschool De Leilinde

Adri Buijs
locatiedirecteur
Koningsschool en De Bron

Uitdaging op De Leilinde
“In de voortuin van onze woning staan vier leilinden.

De kracht van samen

Elke keer is het weer een mooie bezigheid de nieuwe takken

“Als ik kijk naar het team van zowel de Koningsschool als De Bron,

en scheuten te leiden langs het rek dat de bomen met elkaar

dan staat daar een topteam, een team vol professionals waar ik

verbindt.

beretrots op ben. De teams van de Koningsschool en De Bron
hebben hun krachten gebundeld en zijn het afgelopen jaar een weg

Zo zie ik ook uit naar de start van het nieuwe schooljaar op

ingeslagen om vanuit de visie van ‘gespreid leiderschap’ de school

De Leilinde, om daar de leiding op te pakken. Aandacht zal

anders te organiseren. Met elkaar zijn er afspraken gemaakt rond het

er zijn voor de ontwikkelingen die al in gang gezet zijn, maar

teamgericht organiseren van onze school. Dit naar aanleiding van

ook zullen we met alle betrokkenen nieuwe ontwikkelingen

het proefschrift van Ben van der Hilst (2019). “Een hechte samen-

en uitdagingen aanboren.

werking van leraren rond eenzelfde groep leerlingen is de meest
krachtige leeromgeving voor professionals en vormt de sleutel tot

De positionering van De Leilinde binnen het samen-

kwaliteitsverbetering, innovatie en werkplezier in het onderwijs.”

werkingsverband (SWV) en de regio is zo’n uitdaging. En
natuurlijk zal het komende jaar de nieuwe school realiteit

Met elkaar bouwen we aan deze krachtige leeromgeving, ieder

worden. Een geweldig vooruitzicht om volgend jaar in een

vanuit zijn eigen talenten, vaardigheden en expertise. Een kracht die

nieuwe school ons onderwijs vorm te geven.

niet te stoppen is en zal zijn. Met als doel kwalitatief en innovatief
onderwijs verzorgen voor onze leerlingen en het creëren van nog
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Ik zie ernaar uit om met alle professionals, collega’s en

meer (samen)werkplezier. Ik kijk ernaar uit om in het nieuwe school-

andere betrokkenen samen te bouwen aan een b(l)oeiende

jaar verder te bouwen aan de weg die we met elkaar zijn ingeslagen…

Leilinde.”

Daar heb ik het volste vertrouwen in!”

Kees Smit
locatiedirecteur Willem van Oranje College - Waalwijk

Verbinding
“Mijn duim bleef hangen boven de knoppen van onze afstandsbediening. Ik werd getriggerd door het beeld van een jonge
kunstenaar, een vrouw, mutsje op, spits gezicht, piercing. Zij

Op de muur van een torenhoog gebouw in Rotterdam is de

deed mij denken aan een meisje dat zo’n 20 jaar geleden bij ons

beeltenis van een jonge vrouw zichtbaar. Ze omarmt een baby

op school zat. Het ging niet lekker met haar op school.

stevig en liefdevol. De warmte van het huid op huid contact is

Haar naam weet ik niet meer. In ieder geval geen Judith de

voelbaar als je ernaar kijkt. Het licht straalt vriendelijk. De beel-

Leeuw, zoals de kunstenaar op tv. Maar uiterlijk leek ze wel op

tenis staat volgens de kunstenaar symbool voor mensen, die

haar. Dat mutsje, de piercing, het spitse gezicht.

nadrukkelijker zijn gaan beleven waarvan ze houden, van wie ze
houden en hoe ze dat moeten uitdrukken.

In “Voor het leven” werd een kunstwerk onthuld dat Judith
maakte voor het KWF. De combinatie van het verhaal, het

Waar kijk ik naar uit in het komende jaar? Ik kijk ernaar uit om

kunstwerk, de bewondering voor de kunstenaar riepen emoties

met elkaar nadrukkelijker te beleven waarvan we houden, van

bij me op, een tintelende huid en brandende ogen. Ik besefte

wie we houden en hoe we dat moeten uitdrukken. Ik kijk ernaar

hoeveel talent mensen hebben, terwijl dat misschien wel nooit

uit, dat we het talent in elkaar en de kinderen ontdekken. Ze

wordt gezien. Hoe kan iemand zoiets maken? Zo groot en zo

zijn het waard. Misschien wel juist als ze niet helemaal in ons

levensecht. Als Judith met de spuitbussen verf bezig is, ziet ze

systeem passen.

slechts een klein stukje van het geheel. Hoe kan dan toch alles
samenkomen? En hoe houd je het vol, bij tegenslag, als je na

In het beeld van de kunstenaar zie ik liefde, zachtmoedigheid,

een flinke bui weer opnieuw kunt beginnen.

vriendelijkheid, trouw, vrede, goedheid. Deze cursief geschreven woorden zijn Bijbels gezien gekoppeld aan de Geest van

Naar eigen zeggen kon Judith wel goed leren, maar verveelde

God. Het zijn gedragingen waarmee verbinding tot stand komt.

ze zich op school. Op haar 17e belandde ze in een jeugdinrich-

Ik kijk uit naar die verbinding.”

ting. Haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie rondde
ze niet af. Ze was niet geschikt voor de schoolbanken.
Hadden wij 20 jaar geleden oog voor het meisje bij ons op
school? Zagen we haar talent? Ik denk het niet. “Ze paste niet in
ons schoolsysteem”, zeiden we. Er was geen goede connectie.

HET BESTE ONDERWIJS VOOR JOU

Carola van Strien
teamleider ISK Wereldschool - Waalwijk
“Een jaar waarvan we wederom niet zullen weten wat het ons
gaat brengen. Terugblikkend op vorig schooljaar waarin het
leerlingenaantal ruim verdubbeld is, waar we kennismaakten
met een nieuwe doelgroep: leerlingen uit Oekraïne, we welkom
waren bij locatie De Gaard, het team werd uitgebreid met 18
docenten en vrijwilligers, heb ik alle vertrouwen in het komende schooljaar.
Gewoon omdat we een ijzersterk team hebben. Gedreven professionals die nieuwkomers in Nederland een warm welkom
bieden en zorgen voor passend onderwijs. Gewoon door te
doen waar we goed in zijn: leerlingen echt zien en samen op
weg gaan naar een mooie toekomst.”
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Arie van Vuuren
locatiedirecteur Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Werken vanuit een goede basis met
ﬂexibiliteit en vertrouwen
7 juni 2022. Na een heerlijk pinksterweekend kom ik om 07.30 uur
aan op school. Tot mijn verbazing hangt er een grote tak op het
grasveld, afgebroken uit een van de bomen die voor de school staan.
Het heeft wel veel geregend, maar toch niet hard gewaaid? Het
zet me aan het denken. Hoe voorbereid zijn we op onverwachtse
gebeurtenissen? De afgelopen schooljaren werden we verrast door

er weer iets gebeuren. Die tak is afgebroken… maar de boom staat er

onder andere corona, de oorlog in Oekraïne. Hoe flexibel en wend-

nog, stevig geworteld in de Aalburgse kleigrond.

baar zijn we als er opnieuw iets onverwachts gebeurt?
Een prachtig beeld voor 2022-2023. Met (Gods) vertrouwen aan de
Waar kijk ik naar uit in schooljaar 2022-2023? Ik hoop van harte

slag omdat de basis goed is en we daardoor weten dat we (onver-

dat het een ‘normaal’ jaar wordt. Dat we kunnen werken aan goed

wachtse en/of harde) tegenwind aankunnen.

onderwijs in een stabiele omgeving. Dat de interventies van NPO
hun effect krijgen en onze leerlingen het onderwijs krijgen waar ze
recht op hebben. Dat we er samen voor gaan en voor staan. Dat er
een goede balans is tussen privé en werk, tussen ontspanning en
inspanning. Dat hoop ik oprecht. En toch, die tak… Onverwachts kan

HET BESTE ONDERWIJS VOOR JOU

Gerard de Ronde
locatiedirecteur Juliana van Stolbergschool

‘Education is the most powerful weapon which you
can use to change the world’ – Nelson Mandela
Juliana van Stolbergschool in 2032. Een eigentijdse school die

Hoe scoren we in vergelijking met de rest van Nederland? Weg met dit

zich er in de essentie op richt om leerlingen nieuwe dingen te leren

alles! Er zal hierdoor veel meer ruimte en tijd komen om de diepte in

en ze als individu te laten groeien. In dit schrijven beschrijf ik een

te gaan. De huidige verbreding in ieder vak zorgt er in ieder geval niet

aantal ideeën voor mijn droomschool. Daarbij heb ik geen rekening

voor dat het meer inhoud heeft. De focus is in mijn ogen nu verkeerd.

gehouden met de huidige beklemmende wetten en plichten die de

Maar hoe moet het dan? Hoe weet je of iemand zijn vervolgstudie

overheid aan het onderwijs stelt. Deze ideeën heb ik opgedaan door

aankan? Een oplossing zou kunnen zijn dat toekomstige studenten bij

mijn ervaring voor de klas en door er met collega’s, leerlingen en

een vervolgopleiding een test maken, waarin wordt bekeken of ze de

andere geïnteresseerden over te praten.

opleiding aankunnen en er gemotiveerd voor zijn.

Cijfers afschaffen

Aansluiten bij de maatschappij

Allereerst worden alle cijfers afgeschaft! Wat een verademing zou

Daarnaast vind ik het belangrijk dat onderwijs veel meer aansluit

dat zijn. Leerlingen zullen nooit meer vragen of de opdracht voor

bij de wereld buiten school. Leerlingen moeten de samenleving in

een cijfer is, omdat ze weten dat ze worden beoordeeld op hun mo-

en andersom. Door middel van projecten leren leerlingen allerlei

tivatie, de beheersing van een aantal vaardigheden en hoe ze zich

vaardigheden die ze daadwerkelijk in hun leven in kunnen zetten.

persoonlijk ontwikkelen. Er wordt alleen nog maar formatief getoetst

Daarmee wordt direct het doel en het nut van het geleerde duidelijk!

(korte tussentijdse toetsen) waarbij leerlingen laten zien dat ze leren
van hun ontwikkelvragen.

Andere vakken
Daarop aansluitend zouden we kritisch moeten kijken naar de

Weg met de eindtoets

huidige vakken. Welke vakken zijn wellicht overbodig geworden?

Het volgende punt heeft veel leerkrachten een opluchting gegeven:

Welke nieuwe vakken moeten erbij? Een veel gehoord nieuw vak is

we stapten af van de eindtoets en gingen vanaf 2024 over naar de

programmeren en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar niet

’doorstroomtoets’. Vragen kwamen naar voren. Halen ze goede cijfers?

alleen dat. Wat dacht je van een vak mediteren, mindsettraining,
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Lian van Erp
locatiedirecteur MET Praktijkonderwijs - Waalwijk

Gelukkig nieuw schooljaar!
De beste wensen!
In februari jl. heb ik kennis mogen maken met en mogen starten bij MET Praktijkonderwijs Waalwijk en haar
leerlingen, personeel, ouders en netwerk. Dit heb ik als een
warm welkom ervaren. Binnen overeenkomstige sfeer en
samenwerking heb ik mogen landen bij Willem van Oranje
Scholengroep.
Ik kijk uit naar de overstap van “de weg zoeken” naar “samen
MET elkaar de weg bewandelen”! En hier en daar een pitstop
voor het samen vieren van successen! Gelukkig nieuw
schooljaar! MET de beste wensen! MET elkaar!

mindfulness en het vak geluk, waarin leerlingen om leren gaan

vangen worden? Als we ons meer richten op de basiskennis, houden

met de druk van de huidige maatschappij. Ook een vak over leren

we meer tijd over voor interessante dingen waar je veel meer de

omgaan met vriendschap, waarin de mens als sociaal wezen cen-

diepte in kan gaan.

traal staat, kan heel nuttig zijn voor jonge pubers die worstelen met

We krijgen een tienercollege, een doorgaande ontwikkellijn vanuit

wie ze zijn.

de basisschool naar het voortgezet onderwijs, het Willem van Oranje
College.

Meer beweging
Op mijn nieuwe school is veel meer tijd voor beweging. Leerlingen

Leerkrachten verplicht professionaliseren

zullen in de ochtend vooral theorie krijgen, in de middag meer tijd

Op mijn school zal iedere leerkracht zich moeten blijven ontwikke-

voor beweging en de praktijk. Ik denk dat het van groot belang is dat

len, zodat de school meegaat met de veranderingen om ons heen.

leerlingen veel sporten: het is goed voor lichaam en geest.

Daarbij denk ik zowel aan de ontwikkelingen in de samenleving als
aan nieuwe onderwijsinzichten. De leerkrachten krijgen tijd om zich-

Onderwijs anders inrichten

zelf, maar ook om lesstof te ontwikkelen. Er wordt meer samen les-

Op mijn droomschool wordt het onderwijs op een totaal andere ma-

gegeven aan een grotere groep, er is meer transparantie in de klas

nier ingericht. Mijn streven is het goede van het huidige onderwijs-

waarbij er met elkaar wordt meegekeken. Wat kunnen we van elkaar

model te verenigen met de hoeveelheid nieuwe mogelijkheden die

leren? Hoe kunnen we optimaal samenwerken met als uiteindelijke

zich aandoen. Laat leerlingen bijvoorbeeld meer thematisch werken,

doel een betere leerkracht te worden.

geef ze meer verantwoordelijkheid, werk met de mogelijkheden van
burgerschap, christelijke identiteit, filosoferen, samenwerken en

Mijn droom

samenhangend betekenisvol onderwijs. Realiseer een koppeling met

Dit is mijn droom en ik hoop van harte dat die ooit zal uitkomen.

maatschappelijke stage.

Help me mee, want ik kan het niet alleen! Dus, voel jij je aangespro-

Iedere leerkracht wordt specialist in bepaalde onderdelen van een

ken door deze ideeën? Laat dan een reactie achter. Ik kan namelijk

vakgebied. De specialisatie houdt in dat er meer de diepte in kan

nog wel een paar leerkrachten gebruiken die willen meedenken en

worden gegaan. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen kunnen

les willen geven op deze droomschool. Nelson Mandela zei ooit:

kiezen welk onderdeel ze willen volgen.

‘Education is the most powerful weapon which can use to change

Daarnaast ben ik er voorstander van om heel kritisch naar ieder vak

the world’. Laten we samen het onderwijs veranderen, zodat we

te kijken. Wat is de essentie? Welke basiskennis moeten leerlingen

uiteindelijk een betere en liefdevolle wereld krijgen, doordat ieder

goed beheersen en waarom? Welke onderdelen kunnen weg of ver-

individu zich gehoord en gewaardeerd voelt.
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Willemcompetenties
Bij Willem van Oranje Scholengroep kennen we drie kerncompetenties:
eigenaarschap, samenwerken en ondernemend zijn. Binnen onze scholengroep noemen we ze de Willem-competenties.
De Willem-competenties zijn het DNA van onze scholengroep. Ze geven
aan wat we belangrijk vinden in de omgang met elkaar, ongeacht welke rol
je binnen de scholengroep ook hebt. Het zorgt voor verbinding. Met elkaar
spreken we dezelfde taal.
Bij elk competentieprofiel binnen onze scholengroep komen deze drie
Willem-competenties ook met stip op één aan bod. Ze zijn dus echt van ons

Meer informatie
over de Willemcompetenties vind
je op de portal van
de scholengroep.

allemaal. Nu in de praktijk. Lees de verhalen van Kim, Maikel, Tim en Bram.
En lees hoe zij vorm geven aan de Willem-competenties.

Eigenaarschap
Samenwerken
Ondernemend zijn
12

“Om eigenaarschap te nemen,
moet je jezelf kennen”
Eigenaarschap? Die competentie spreekt tot de

zetten van mensen, ze enthousiast maken en

verbeelding bij Bram van Dongen, docent wiskunde

verantwoording laten nemen. Voor mij is dat ook

op het Willem van Oranje College in Waalwijk. Bram:

eigenaarschap; je rol oppakken en willen leren hoe

“Ontzettend belangrijk. Of dingen nou lukken of niet,

je beter wordt. Investeren in jezelf.”

Comp

eten

Eigen tie:
aar
schap -

zolang je eigenaarschap toont maakt dat niet uit.
Neem je verantwoordelijkheid.”

Oplossingen verzinnen
De competentie eigenaarschap doortrekken naar

Burn-out

de teams en naar leerlingen, ziet Bram als een uit-

Zijn eigen lat legt hij hoog. In het verleden soms té

daging. “De coronatijd werkte niet in ons voordeel,

hoog. Bram: “Ik kende vroeger weinig tegenslag en

we moeten daar hard aan blijven werken. Wat de

redeneerde: je kunt alles, als je maar je best doet.

leerlingen betreft, werken we met coaching. Ik merk

Dat wordt een giftige bewering als je deze omdraait.

dat leerlingen het best lastig vinden om zelf keuzes

Alles wat minder slaagt, heb je dus aan jezelf te wij-

te maken. Vaak gaat de eigen kortetermijnwinst

ten? Zo werkt het natuurlijk niet. Dat inzicht kreeg

boven langetermijndenken. Daar moeten we ze in

ik na een burn-out, toen ik zowel aan mijn privé-

begeleiden, maar hoe doe je dat goed? Welke oplos-

leven met vier kleine kinderen, als aan mijn baan

sing bied je de leerling die in december al weet de

en sportprestaties hoge eisen stelde.”

duimregel voor jouw vak toe te passen? Samen met
de leerling, ouders en coach kun je wellicht tot een

Talent voor leiderschap

pragmatische oplossing komen: tijdens de lessen

Bram herstelt. Terug op de werkvloer hoort hij

werken aan een ander zwak vak bijvoorbeeld. Dat

tijdens het 'Goede Gesprek' over het MD-traject

vind ik mooie constructies.”

'Leiderschap vanuit eigen kracht', inclusief een
Talenten Motivatie Analyse (TMA). Bram: “Dat

Blijven leren

levert zelfinzicht op. Waar ben je goed in, waar ligt

Eigenaarschap tonen betekent verantwoordelijkheid

jouw kracht? Mijn leiderschapskwaliteiten kwa-

nemen voor je eigen ontwikkeling. In dat licht start

men naar boven, maar ik werd ook op mogelijke

Bram binnenkort met de master ‘Leren innoveren’.

valkuilen en ontwikkelpunten gewezen. Hoewel

Bram: “Die helpt mij om mijn onderwijs, en daarom

ik geen managementambities heb, raadden Hilde

het onderwijs op onze school, te verbeteren. Ik kan

van de Ven en Jan Huisman mij het leiderschaps

me voorstellen dat collega’s denken dat ze het te

programma aan.

druk hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Maar
onze school faciliteert deze kansen in tijd en geld.

Bram van Dongen is docent

Een waardevol traject, omdat een leidende rol

En daarbij, als leraren snappen we toch als geen

wiskunde op het Willem van

goed bij me past. Die gaat over het in beweging

ander hoe belangrijk leren is?”

Oranje College in Waalwijk
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Comp

etent

Same ie:
n
werke n

“Hoe je als leerkracht handelt is
belangrijker dan een perfecte les”
Jong talent. Daar zegt Willem van Oranje Scholen

lessen. We doen het samen. De feedback en kritische

groep geen nee tegen. Maar hoe ervaren studenten

vragen zijn er om samen beter te worden.”

zélf hun stageplek bij de scholengroep? En wat
merken zij van de competentie samenwerken binnen

Kim herkent de ruimte die het Willem geeft: “Ook ik

onze organisatie? Stagiaires Maikel van Genderen en

sta zelfstandig voor de klas, uiteraard met goede

Kim van Santen vertellen.

ondersteuning van mijn docentcoach. Spannend,
maar ik heb al de nodige ervaring opgedaan in mijn

Maikel, derdejaars student leraar Engels, zat ooit zelf

andere stages. Hoewel het de bedoeling is eerst een

in de klas bij het Willem van Oranje College in Wijk en

paar weken te observeren, ben ik blij dat ik me gelijk

Aalburg. Maikel: “Ik was vooral onder de indruk van

kan ontwikkelen in mijn stijl van lesgeven.

de lessen Engels. Met een leraar die tijd maakte voor
een praatje, literatuur inbracht en het lesprogramma

Eigen stijl

soms losliet. Ik studeerde International Business,

Daarin stimuleert het Willem mij. Ik mag ontdekken

maar het onderwijs liet me niet los. Ik koos er alsnog

wat voor mij werkt, wat bij mij past. Niet de perfecte

voor en solliciteerde voor mijn stage bij mijn oude

les is het doel, maar leren hoe je als docent handelt.

school; ik hou van kleinschaligheid en persoonlijke

Ik krijg ook handige tips. Gini leerde mij bijvoorbeeld

aandacht. Wat me verraste: ik kreeg een stage én

hoe ik meer rendement haal uit mijn les door huiswerk

een baan aangeboden!”

niet meer klassikaal te bespreken, maar tijdens het
zelfstandig werken. Zo is iedere leerling met een taak

Kim van Santen is

Open sfeer

derdejaars student van

Stagiair Kim (22), derdejaars student leerkracht

de lerarenopleiding

geschiedenis, kende de scholengroep nog niet: “De

Maikel herkent het: “De focus ligt op het opbouwen

geschiedenis en aardrijks

website straalt een open sfeer uit. Ook de integratie

van een band met de leerlingen, omdat die het leer-

kunde aan de Hogeschool

van keuzelessen viel me op. Net voor de zomerva-

rendement ten goede komt. Precies zoals ik vroeger

Utrecht. Kim loopt stage

kantie van 2021 maakte ik kennis met Gini Heijkoop,

zag bij mijn leraar Engels. Ook ik begin met aandacht

op het Willem van Oranje

schoolopleider. De open sfeer blijkt te kloppen. De

voor het persoonlijke. Dat kan een praatje zijn en

College in Waalwijk.

belangstelling en het gemak waarmee iedereen een

soms is gewoon een boks genoeg.”

Leuk om te weten: Kim

praatje met me maakt als nieuweling, ervaar ik als

heeft inmiddels een baan

heel positief.”

bezig, je voorkomt mogelijke onrust.”

Kim kijkt ernaar uit volledig aan het werk te gaan.
“Als stagiaire zijn je uren beperkt. Ik kijk ernaar uit

gekregen voor het vak

We doen het samen

volledige weken te draaien. De mentorrol zie ik als

Beiden krijgen het volste vertrouwen en staan zelf-

een belangrijke, daar zou ik meer aandacht voor

Maikel van Genderen (foto)

standig voor de klas. Maikel: “Ik combineer mijn deel-

willen op de opleiding.”

is derdejaars student van

tijdstudie met drie dagen lesgeven. Vanuit school den-

de deeltijdopleiding leraar

ken ze volop mee over hoe ik mijn tijd zo goed mogelijk

‘Willemer’

Engels bij Fontys Tilburg.

verdeel. Dat is niet vanzelfsprekend en ontzettend

De onderwijsambassadeurs hebben zin in de

Maikel loopt stage op het

fijn. Bij het lesgeven merk ik een grote betrokkenheid.

toekomst. Voor Maikel ligt die bij het Willem. En voor

Willem van Oranje College

Vanuit de schoolopleider, maar ook vanuit alle andere

Kim? “Als ik hier een baan aangeboden krijg, dan

in Wijk en Aalburg.

collega’s. Zij bezoeken mijn lessen, ik bezoek hun

grijp ik die met beide handen aan!”

aardrijkskunde
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“Bij een carrièreswitch moet je
kansen zien, maar ook krijgen!”
Iedereen maakt het wel eens mee. Zo’n moment

twee dagen meelopen met de afdeling PIE van de

waarop je denkt: is dit wat ik tot mijn pensioen ga

school: Produceren Installeren Energie. Ook keek ik

doen? Of zit er nog een keer een carrièreswitch in?

mee bij het Vakcollege Techniek, waar de vacature

Op zo’n moment komt ondernemerschap bovendrij-

voor open stond. Ik was super enthousiast!”

ven. Tim Sleutjes vertelt hoe hij in actie kwam.
Als na afloop de vacature nog steeds openstaat,
In de zomer van 2021 popte die bovenstaande ge-

merkt de huidige docent op: ‘Solliciteer nog een

dachte op bij Tim Sleutjes (29). Tim: “Ik werk al sinds

keer!’ Ik stuurde exact dezelfde brief. Nu mocht ik

mijn 15e als elektricien. Bij verschillende bedrijven

wél op gesprek komen! Ze waren erg benieuwd hoe

en met veel plezier. Die zomer zag ik op Facebook

ik het voor me zag. Zomaar voor de klas gaan staan,

een vacature: docent Techniek op het Willem van

dat kan niet. Maar ze merkten mijn bevlogenheid op.

tentie:
Compe

Onderd
nemen
zijn

Oranje College in Wijk en Aalburg.

Ontslag
Ik snap leerlingen

De klik was er en verschillende

Ik dacht terug aan mijn eigen schooltijd. Ik had

gesprekken volgden. Ondertussen

niets met theoretische lessen, maar bij praktijkles-

nam ik ontslag, ook omdat ik wist dat

sen stond ik vooraan. Ik snap leerlingen die van de

ik als elektricien altijd wel werk zou

praktijk zijn. Ook dacht ik aan mijn ervaring als leider

hebben. Toen kreeg ik die geweldige

van jeugdclubs in de kerk. Jonge mensen enthou-

kans. Ze zagen potentie. Ik trad in

siast maken en iets bijbrengen, dat ligt me prima. Ik

dienst van de school en startte in

dacht: ik schrijf gewoon!”

februari met de opleiding.

Maar zo makkelijk ging het niet. Ondanks zijn moti-

Superleuk om leerlingen het vak bij te gaan bren-

vatie, volgt er een afwijzing.

gen. Leren hoe je met het juiste gereedschap iets

“Bij praktijklessen stond ik
altijd vooraan”

kwalitatiefs maakt, wetende hoe het straks in de
Tim: “Maar het liet me niet los. Ik wilde weten of ik

praktijk werkt. Natuurlijk moet ik nog veel leren.

mijn zinnen op het onderwijs moest zetten. Het

Vooral rumoerige klassen in het gareel houden, vind

toeval wil, dat ik een van de HR-mensen ken. Ik

ik nog lastig. Maar goed, ik begin pas.

vertelde haar mijn verhaal. Ze nodigde me uit om te
komen praten. Vrijblijvend, zonder enige toezeg-

Zet door

ging. Dat begreep ik. Ze bood zelfs aan om haar

Inmiddels weet ik waarom het Willem niet direct

netwerk in te zetten als ik er echt voor zou gaan.

enthousiast was. De school wilde een kandidaat die

Tim Sleutjes volgt als

gelijk voor de klas kon staan. Dat kon ik nog niet.

zij-instromer de opleiding

Meeloopavontuur

Maar ik zette door. Dat geef ik iedereen mee die een

docent Techniek en geeft

Ik kreeg inzicht in de routes die leiden naar het

carrièreswitch overweegt: ga ervoor. Grijp kansen,

les op het Willem van Oranje

docentschap. Om er gevoel bij te krijgen, mocht ik

maar vraag ze ook!”

College in Wijk en Aalburg.
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Personeel Organisatie InnovatieTeam

Ontmoet POINT
In schooljaar 2022-2023 start POINT! Een werkgroep van en voor
personeelsleden, die zich in de organisatie en op de werkvloer
willen inzetten om innovaties binnen de verschillende teams te
delen en te verbinden.

Waarom zijn wij er?

binnen de scholengroep die niet passen bij de Willem-

"Mensen komen in beweging van mensen.“ Beweging

competenties. We hebben daarin een onderzoekende,

is belangrijk. Beweging in de zin van persoonlijke

adviserende en signalerende rol.

ontwikkeling, energie krijgen van je werk en het
onze schoolontwikkeling en onze kernopdracht: ‘het

Je zult je vast afvragen: leuk,
maar... wat heb ik er aan?

voorbereiden van leerlingen op hun toekomst’. Wij van

POINT is gevormd om stuwkracht van onderop te

POINT geloven dat jezelf ontwikkelen een positieve

creëren. Zodat goed ingezette bewegingen blijven

bijdrage levert aan jouw werkplezier, maar het levert

bestaan, worden ontwikkeld en breder worden

ook een positieve bijdrage aan het leerplezier/school-

gedragen binnen de scholengroep. Wij geloven in

geluk van jouw leerlingen. Stilstaan is achteruitgaan.

verbinding en ontwikkeling. We leveren met onze

Maak daarom van jouw ontwikkeling een gewoonte.

inzet een bijdrage aan de evaluatie van dat wat is

inzetten van je talent. Daarmee dragen we bij aan

afgesproken en houden nieuwe initiatieven omtrent
De Willem-competenties spelen

personeelsontwikkeling op de agenda.

daarin een belangrijke rol. Ze zijn het

Dit doen we door hetgeen we op de werkvloer op-

DNA van onze scholengroep. De ge-

pikken mee te nemen naar onze overleggen en het

dragingen die voortkomen uit deze

breed bespreekbaar te maken.

competenties zorgen ervoor dat we
verbinding. Voor onze missie zijn

We zoeken nog leden. Meld je
aan en kom to the POINT !

deze competenties de basis om met

Het liefst willen we dat alle scholen vertegenwoor-

elkaar het gesprek aan te gaan en te

digd zijn binnen onze werkgroep. Daarom zijn we

groeien als scholengroep.

nog op zoek naar nieuwe leden/ambassadeurs.

dezelfde taal spreken. Het zorgt voor

Eigenaarschap
Samenwerken
Ondernemend zijn
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Geloof jij in de kracht van beweging? Wil jij een
Wij als ambassadeurs van deze

bijdrage leveren aan de ingezette beweging binnen

Willem-competenties willen juist

onze scholengroep? Meld je dan bij één van de

aandacht vragen voor gedragingen

ambassadeurs van POINT, we hebben je er graag bij!

“When you exercise
your talents
they will multiply.”
Deze ambassadeurs zeggen JA tegen POINT:

Peter Popping

Rianneke van de Weerdt

Andra voor de Poorte

Anne Gaakeer

“Ik geloof in de noodzakelijkheid

“Ik geloof dat als je als persoon

"Samen sta je sterk en kom

“Ik geloof in sámen werken,

van het in beweging blijven

en team blijft ontwikkelen, we

je tot prachtige ontwikkelin-

leren en groeien om met plezier

voor onszelf maar ook voor onze

op die manier ook het beste

gen. Inzichten in jezelf, maar

een bijdrage te leveren aan de

leerlingen.”

onderwijs kunnen bieden voor

ook wat de ander nodig heeft.

ontwikkeling en toekomst van

 l.j.p.popping@wvoranje.nl

onze leerlingen. Ik ben ervan

Samen zijn wij Willem van Oranje

onszelf en onze leerlingen.”

overtuigd dat wij met onze

Scholengroep.”

 a.s.c.gaakeer@wvoranje.nl

ervaring van de werkvloer

 a.m.voordepoorte@wvoranje.nl

verschil kunnen maken binnen
de organisatie, door mensen te
prikkelen aan de slag te gaan met
personeelswelzijn/-ontwikkeling.”
 r.vandeweerdt@wvoranje.nl

Hoe kun je ons bereiken?
Door even bij ons binnen te lopen, ons aan te spreken in de
personeelskamer of stuur ons een berichtje via de mail of Teams.
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Jullie maken
ons merk

sterk

Een merk kun je niet vastpakken. Het is ongrijpbaar en dat maakt het lastig. Giep Franzen
(hoogleraar, marketeer) zegt hierover: “Een merk bestaat alleen in de hersenen van
mensen. Het is een netwerk van associaties tussen elementen in het geheugen. Die
associaties zijn het resultaat van gezamenlijke, gelijktijdige verwerking in ruimte en
tijd van zintuigelijke prikkels en van het denken over verschillende fenomenen in relatie
tot elkaar.” Denk bijvoorbeeld aan het merk Volvo. Dat staat voor veiligheid. Of Tony
Chocolony, dan denk je al gauw aan duurzame chocolade, waar geen slavernij aan te pas
komt. Het gaat over het verhaal dat je als merk vertelt.
Ambassadeur bedankt!
De vraag is: hoe staat het met de beeldvorming van onze school? Ons merk? Daarin
speel je als medewerker van onze school

Lerarentekort

ook een rol. Bijvoorbeeld door als ambas-

Bij tijd en wijle werven we erop los. We zetten onze social mediakanalen in. We

sadeur op te treden. Vaak gaat dat vanzelf,

plaatsen advertenties in lokale kranten. Nieuw talent willen we graag bereiken, binden

als je je verbonden voelt met je school.

en boeien binnen onze scholengroep. Het lerarentekort is op dit moment een groot

Als je met plezier naar je werk gaat en jij

en groeiend probleem, waardoor het werven van goede collega’s een steeds grotere

de mensen in jouw omgeving enthousiast

uitdaging wordt. Dat vraag om krachten bundelen en creatief voor de dag te komen.

maakt met aanstekelijke verhalen over jouw

Doe je mee? Hoe? Maak bijvoorbeeld actief gebruik van je LinkedIn account. Praat

belevenissen in de klas. Dan ben jij ons

en post positief over je school. Weet dat onze Opleidingsschool Rivierenland altijd op

uithangbord, ons visitekaartje. En daarmee

zoek is naar stagiaires. Zit jij in de sollicitatiecommissie? Lees onze tips in het artikel

lever je (onbewust) een bijdrage aan een

'het onvergetelijke sollicitatiegesprek'. Super belangrijk om een goede eerste indruk

positieve beeldvorming van jouw school.

achter te laten bij potentiële collega's.

Oftewel ‘ons merk’.
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linkedin.com/company/wvoranjescholengroep

LinkedIn-training voor medewerkers
Waarom zou je als leraar of medewerker

medewerker mee bezig bent. Heel

ondersteunende diensten iets met LinkedIn

relevant als je nieuw talent wilt aan-

gaan doen? LinkedIn is toch meer voor

spreken of je netwerk een kijkje achter

het bedrijfsleven? Of voor mensen die op

de schermen wilt geven.

zoek zijn naar een nieuwe baan? In mei
nam LinkedIn-expert en oud-Willemleerling

Kortom, een inspirerende training.

Anneke van der Voort 15 medewerkers van

LinkedIn is zeker ook voor mede-

Willem van Oranje Scholengroep mee in de

werkers in het onderwijs een waardevol

wereld van LinkedIn.

social mediakanaal om actief op te zijn. Dus
verbreed je horizon en neem eens vaker een

Al snel werd duidelijk dat LinkedIn erg goed

kijkje op LinkedIn.

aansluit bij de missie van de scholengroep:
“Leerlingen zien en hen vol voorbereiden op

Interesse? Check op het portal van Willem van

de toekomst.” Hoe kun je leerlingen beter

Oranje Scholengroep de slides van de LinkedIn-

voorbereiden dan zelf ook thuis te zijn in de

workshop. Deze vind je bij afdeling Communicatie.

wereld waar zij zich straks in gaan begeven?
Anneke liet de deelnemers aan de slag

Arja Sebens, leerkracht SBO Daltonschool De Leilinde:

gaan met hun persoonlijke LinkedIn profiel.

Persoonlijk hoef ik niet persé aan de slag met LinkedIn, maar ik word wel regel-

Want ook op LinkedIn is het de eerste indruk

matig uitgenodigd. Waarom zou ik op die uitnodigingen moeten ingaan? Anneke

die telt. Ook vertelde ze hoe je nieuwe

is daar stellig in: om kennis te delen, om inspiratie op te doen en om te laten zien

contacten maakt en op de hoogte blijft van

wat je doet. Dat laatste vind ik lastig: wat heb ik te vertellen? Maar, legt Anneke

de activiteiten van mensen in je netwerk.

uit, je hoeft alleen maar te delen! Dan ontmoet je mensen die jou deelgenoot

Maar ook hoe je zelf berichten kunt delen

maken van hun verhaal en kennis. Vooruit, aan de slag dan maar!

en daarmee laat zien waar je als leraar of

Uitstekende (secundaire)
arbeidsvoorwaarden

Willem van
lengroep
Oranje Scho
op LinkedIn

Stagiaires gezocht OSR

Werken bij de scholengroep biedt een goed

Opleidingsschool Rivierenland

(basis)salaris en uitstekende secundaire

(OSR) is een samenwerking tussen

arbeidsvoorwaarden:

Hogeschool Utrecht, het Koningin

• Een goed salaris (bekijk de salaris-

Wilhelmina College (KWC), Stichting
CVO-AV en het Willem van Oranje
College. Als opleidingsschool leiden

tabellen op onze website)
• Vakantieuitkering 8% van je bruto
jaarsalaris

wij studenten op tot startbekwame

• Eindejaarsuitkering

(Online) mond-tot-mondreclame is goud waard

docenten, die beschikken over vak-

• Extra eindejaarsuitkering voor OOP'ers

Maak je gebruik van LinkedIn? Dan heb jij

studenten die leren voor het docent-

• Persoonlijk budget

vast een waardevol netwerk, boordevol

schap? Vertel over onze opleidings-

• Reiskostenvergoeding

(oud-)collega’s, familieleden, buurtgenoten,

school en onze mogelijkheden en

• Opleidingsmogelijkheden

oud-studenten, vrienden in het onderwijs,

koppel ze aan onze schoolopleiders.

• Talenten Motivatie Analyse

ouders van leerlingen, et cetera. Volg dan

Stagiaires zijn ontzettend belangrijk

• Je doet mee met alle schoolvakanties

ook zeker onze Scholengroep LinkedIn-

als het gaat om het werven van nieuw

• Semi-collectieve arbeids-

pagina. Hierop plaatsen we onze vacatures.

talent binnen onze scholengroep.

manschap en meesterschap. Ken jij

Hoe meer onze berichten worden geliket

t/m schaal 8

ongeschiktheidsverzekering
• Een goed collectief pensioen

en hoe meer er op onze berichten wordt

Schoolopleiders

• Deelname aan fitnessregeling

gereageerd, hoe groter het bereik en hoe

Willem van Oranje College

• Device-regeling

groter de kans op respons. Op deze manier

Waalwijk: Gini Heijkoop

• Fietsplan

kunnen we heel gericht potentiële kandida-

Wijk en Aalburg: Sander Louwerse

• Docentcoach

ten bereiken.

• En bovenal een superleuk team!
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Ineke Brekelmans
HR-medewerke
r

Hetty de Kwaasteniet
medewerker

ie

personeelsadministrat

Brenda de Jong

lsadministratie

rsonee
medewerker pe

Hiske Dollevoet
HR-adviseur

Lida Spuijbroek

lsontwikkeling

ee
directeur person

Ontmoet
Mens & Organisatie (M&O)
Dit zijn wij. Mens & Organisatie (M&O).

Wij willen zorgen voor een gezonde, veilige

Heb je een vraag voor Mens & Organisatie?

Onze afdeling vind je in het gebouw van het

werkomgeving waar iedereen zich ge-

Wij helpen je graag verder op weg.

Willem van Oranje College in Waalwijk.

zien en gehoord voelt. Waar medewerkers

En dit is waar wij
voor staan...

gestimuleerd worden om zich blijvend te

Vragen over personeelszaken:

ontwikkelen en – zowel mentaal als fysiek –

pz@wvoranje.nl

fit te blijven.
Vragen over HR-zaken:
Als afdeling Mens & Organisatie ondersteu-

hr@wvoranje.nl

Onderwijs is mensenwerk. Als Willem van

nen wij hierin op zowel praktisch als inhou-

Oranje Scholengroep zijn we dan ook zeer

delijk gebied. Als wij een waardevolle bijdrage

Vragen over personeelsontwikkeling:

nauw betrokken bij onze leerlingen én onze

kunnen leveren aan jouw werkplezier, jouw

a.k.spuijbroek@wvoranje.nl

medewerkers, die wij allemaal de beste kan-

ontwikkeling en de ontwikkeling van onze

sen willen bieden. Nu en in de toekomst.

scholengroep dan is onze missie geslaagd!
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Het onvergetelijke
sollicitatiegesprek
Het ene gesprek is het andere niet. Iedereen die weleens solliciteerde
weet dat. Wij willen als school bijdragen aan een onvergetelijk (sollicitatie)
gesprek door een onvergetelijke indruk achter te laten bij sollicitanten.
In de positieve zin des woords. Hoe je dat doet? Lees onze tips.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Luister meer dan je praat

Neem vooraf de tijd om na te gaan welke waarden en kwaliteiten een kandidaat moet bezitten om een succesvolle
collega van jouw team te worden. Wellicht kun je de kandidaat
voorafgaand aan het gesprek een laagdrempelige voorbereidingsopdracht sturen.

Stel kandidaten op hun gemak
Doe extra je best om de kandidaat vooraf op hun gemak te
stellen. Begin niet gelijk met het stellen van moeilijke vragen,
maar hou het nog even luchtig.

Laat de juiste mensen de gesprekken voeren
Wat heeft jouw ideale sollicitant nodig om een goede eerste
indruk te beleven? Belangrijk daarbij zijn de tafelgasten.
Welke collega’s schuif je bij hem/haar aan tafel om het juiste
beeld van de school/functie te schetsen. Startende docent?
Duo-collega? Enthousiaste collega uit de sectie?

Klant is koning
Slechte ervaringen doen het goed op feesten en partijen.
Je wilt voorkomen dat die over jou gaan. Behandel iedereen met respect. Kom op tijd voor het gesprek. Weet wie je

Onze organisatie

tegenover je hebt. Kleed je netjes. Je sollicitant doet immers

Wie zijn wij nu eigenlijk? Dit is je kans om een onuitwisbare

hetzelfde voor jou.

indruk achter te laten bij elke kandidaat die de revue passeert. Tijdens het gesprek ben je in de gelegenheid om iets te

Stel niet alleen de standaardvragen

vertellen over jouw school en over jouw organisatie en wat we

- Wie is jouw grote voorbeeld?

nieuw talent bieden.

- Wat is het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt?
- Heb je jezelf weleens een held gevoeld?

Laat de kandidaat weten
waar hij/zij aan toe is

- Wanneer vind jij jezelf succesvol?

Maak afspraken over de terugkoppeling. Bevestig de afspra-

- Wat zou je willen dat wij van jou onthouden na dit gesprek?

ken ook altijd per e-mail en refereer aan het prettige gesprek.

- Waar ga je van glimlachen?
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Lees wat er gebeurt op de verschillende
scholen en laat je inspireren
door je collega's.

MET Praktijkonderwijs - Waalwijk

Als theoretisch leren
toch je ambitie is
MET Praktijkonderwijs richt zich met name op praktisch leren. Leren door doen! Vragen
als ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ ‘Wat wil ik?’ staan daarbij centraal. Leerlingen oriënteren zich op hun interesses en mogelijkheden. Er wordt gekeken of er een voorkeur
voor een technisch vakgebied of voor een dienstverlenend vakgebied is. Er zijn echter
leerlingen die aangeven dat theoretisch leren beter bij ze past, wat inhoudt dat ze wel
uit boeken willen leren. Hiervoor hebben wij de Schakelroute in de onderbouw en de
Entreeopleiding in de bovenbouw.

Voor wie is het?

definitieve overstap mogelijk.

De Schakelroute is bedoeld voor leer-

Is dit om wat voor reden te vroeg voor een

lingen in de onderbouw. Dit is een

leerling, dan komt er een tweede mogelijk-

tweejarig traject in samenwerking met

heid in de Entreeopleiding (MBO-1). Dit is

Van Haestrechtcollege. Leerlingen die

voor leerlingen in de bovenbouw. Ze lopen

in het grensgebied tussen VMBO en

twee tot drie dagen stage en gaan de an-

Praktijkonderwijs zitten, komen hiervoor in

dere dagen naar school. Van belang zijn de

aanmerking na een ‘sollicitatieprocedure’.

prestaties en mogelijkheden van de leerling

Dit is een aangepaste leerroute voor de

zowel op theoretisch gebied als op stage.

voor ze bepaald dat ze naar praktijkonder-

vakken Nederlands, wiskunde en Engels,

Als dit succesvol wordt afgesloten, kan een

wijs moeten. Daar komt bij dat schools leren

inclusief huiswerk. Leerlingen krijgen les op

leerling doorstromen naar MBO-2.

in het verleden vaak veel frustraties heeft

de vmbo-school van zowel een docent van

gegeven. Dit heeft effect op het zelfver-

MET PrO als van een docent van de vm-

Waarom is het belangrijk?

trouwen en welzijn van leerlingen. Als ze

bo-school. Als dit succesvol is en de leerling

Onze leerlingen hebben niet altijd de kans

op MET PrO in het eerste jaar ervaren dat

zit goed op z'n plek op het vmbo, dan is een

om te kiezen voor een school. Vaak is er

ze toch over mogelijkheden beschikken en
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opbloeien, dan is het belangrijk dat zij die

krijgen. Eigenaarschap en een doel hebben,

Tot slot

kansen krijgen. Het gros van onze leerlingen

is het allerbelangrijkste, dat maakt de moei-

Ik wil graag zeggen dat ik blij ben dat ik

heeft echter meer tijd nodig. Zij ontdekken

lijkste leerling gemotiveerd!

met deze doelgroep mag werken. Het
doceren en coachen van leerlingen die hun

door groei in hun persoonlijke ontwikkeling
en op school en stage waar hun mogelijk-

Wat leer jij van deze leerlingen?

passie hebben gevonden en hard werken

heden liggen. Dan is het fijn dat ze in de

Elk jaar opnieuw zie ik bij de leerlingen

aan hun toekomst geeft veel energie. De

vertrouwde setting van MET PrO kunnen

wat het belang is van het hebben van

Schakelroute en de Entreeopleiding zijn

werken aan hun groei.

een passie, die zorgt voor een toekomst

fantastische kansen voor een deel van onze

perspectief. Hiervan leer ik hoe belangrijk

leerlingen en ik ben er blij mee dat ik ze in

Wat valt je op?

het is om samen in gesprek te blijven, om

dit proces mag begeleiden.

Leerlingen worden op MET PrO vanaf dag

een leerling te stimuleren een doel voor

één gecoacht. Er wordt samen met de leer-

zichzelf te vinden. De coachingsgesprekken

ling en ouders gekeken naar de interesses

zijn hierbij erg waardevol, want bij het ene

van het kind. Door persoonlijke gesprekken

kind is dit een eenvoudig proces, maar bij

maken we de leerling eigenaar van zijn of

een ander bijna een strijd. Maar elke leerling

haar leerproces. Daarbij komen altijd die

is het waard om hierin te blijven investeren.

vragen ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ ‘Wat wil ik?’

Het raakt me hoe vastberaden en volhar-

terug. Leerlingen ervaren dat ze door het

dend ze aan de slag gaan als ze hun doel

werken aan doelen steeds een stapje verder

hebben gevonden en weten vol te houden

Petra Snaphaan docent MET

komen, waardoor ze weer zelfvertrouwen

als het even niet vanzelf gaat.

Praktijkonderwijs Waalwijk

Koningsschool - Waalwijk

1-2-DRIEssen
De Koningsschool vindt passend leren belangrijk en ontwikkelde
een programma voor kinderen van 4 tot 7 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong dat aansluit op hun grotere denkvermogen.
Een programma dat stimuleert en motiveert. Lessen die erop zijn
gericht om het creatief, kritisch denken, ontdekkend leren en
handelen uit te lokken via verschillende werkvormen en het ‘buiten de kaders om’ denken. Hierbij valt te denken aan werken met
denkvierkanten, loose parts, denksleutels, wijzer in executieve
functies, grej of the day, filosoferen of mindset oefeningen. Een
uniek concept, genaamd 1-2-DRIEssen, waarbij deze kinderen in
een aparte, eigen klas les krijgen.

Werkstuk met ‘loose parts’ na een verhaal over een vijver met waterlelies.

Voor wie is het?

weken passen de meeste kinderen zich aan aan wat de “norm” van

Ieder jong kind dat een ontwikkelingsvoorsprong laat zien op meer-

de groep is en ligt onderpresteren op de loer. Met passend onderwijs

dere gebieden kan aangemeld worden voor 1-2-DRIEssen. Of nu het

voorkom je dat. Leerlingen spelen en leren met gelijkgestemden in

consultatiebureau, de ouders, het kinderdagverblijf of de huidige

een omgeving die hen wél prikkelt.

kleuterleerkracht deze ontwikkelingsvoorsprong opmerkt, instromen
is mogelijk wanneer er ruimte is in de groep.

Wat valt je op?
Kinderen die direct starten op 1-2-DRIEssen behouden hun intrin-

Waarom is het belangrijk?

sieke motivatie, hun leerhonger en het oplossingsgericht denken.

Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong hoeft niet per definitie

Ze kunnen hun ontwikkeling voortzetten in een omgeving die de

hoogbegaafd te zijn, maar loopt wel tegen de standaard leermetho-

leerlijnen per kind volgt. Geen klassikale omgeving waar kinderen

des van het kleuteronderwijs aan. Een stuk verder zijn in zijn of haar

zich moeten aanpassen aan de methode, maar leerlijnen en doelen

ontwikkeling dan de gemiddelde klasgenoot kan het enthousiasme

die zich aanpassen aan het kind. Het werken met eigen leervragen

voor school bij deze kinderen snel laten afnemen. Al binnen enkele

verhoogt het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.
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je je steeds bewust van de natuurlijke ont-

moeten we regelmatig ouders teleur-

wikkeling van een kind. Deze kinderen ont-

stellen met hun vraag voor onderwijs op

wikkelen zich sneller dan andere kinderen,

1-2-DRIEssen. Het zou mooi zijn wanneer er

maar het blijven kinderen die door middel

meer scholen met ontwikkelingsvoorsprong

van spel en motivatie tot leren komen. Er is

onderwijs zouden komen om deze kinderen

nog steeds verwondering over nieuw ont-

te voorzien in hun behoeften. We kijken uit

dekte kennis, blijdschap over nieuwverwor-

naar de nieuwbouw voor de Koningsschool

ven vaardigheden en het plezier in spel en

waarin we hopelijk meer ruimte hebben

ontmoeting. Deze kinderen zijn niet anders

voor meerdere groepen 1-2-DRIEssen!

dan andere kinderen.
Brainstormen over een denksleutel met als
stelling: wat nou, als 24 uur per dag de zon zou
schijnen?

Heb je nog iets nodig? Of wil
je tot slot nog iets zeggen?
De vraag naar ontwikkelingsvoorsprong

Wat leer jij van deze leerlingen?

onderwijs is enorm. De groep zit dan ook

Ynske König leerkracht 1-2-DRIEssen,

Door het werken met deze doelgroep ben

weer vol voor schooljaar 2022-2023. Helaas

Koningsschool Waalwijk

Willem van Oranje College - Waalwijk

Willem goes Brasil
Het project Willem Goed Brasil heeft als doel Stichting New

verhalen van die kinderen. Ze hebben op een hele jonge leeftijd al

Generation Brasil te ondersteunen en daarmee kansarme

zoveel meegemaakt. En daar heb ik veel respect voor.

jongeren een betere toekomst te bieden. Met acties halen we
geld op voor het bouwen van een nieuwe sporthal.

Wat leer jij van je leerling(en)?
Vera (een van de ambassadeurs): van de docenten leer ik hoe ik

Voor wie is het?

nu met sommige situaties om moet gaan. En van mijn mede-

Leerlingen mogen solliciteren om ambassadeur te worden voor

ambassadeurs leer ik dat het heel fijn is om met elkaar te praten,

het goede doel. Zij vertegenwoordigen onze school, het Willem van

omdat zij het beste begrijpen wat ik voel en heb meegemaakt.

Oranje College. Naast alle activiteiten hier maken ze een levenserva-

Wat ik van de leerlingen leer is dat ze zich kunnen aanpassen aan

ring mee in de Braziliaanse wijk waar de stichting is gevestigd. Deze

andere leefomstandigheden, maar ook dat ze van elkaar leren en

ervaring delen ze met de klassen en personeel in Nederland.

elkaar leren te waarderen.

Waarom is het belangrijk?
Dit project is zo belangrijk omdat je echt een andere kijk op de we-

Heb je nog iets nodig? Of wil je
tot slot nog iets zeggen?

reld krijgt. Je maakt mee wat zich aan de andere kant van de aarde

Dit project of andere gelijkwaardige projecten geven leerlingen een

afspeelt, in het bijzonder bij de minder bedeelde jeugd. Daardoor be-

levensveranderende ervaring en dat is iets wat ik iedere jongere van

seffen we dat we het hier in Nederland best wel goed hebben, vooral

onze school zou willen geven.

richting het onderwijs, leefomstandigheden en sociale hulp.
Hans Molenaar

Wat valt je op?

docent Willem van

Marjon (een van de ambassadeurs): wat mij opviel tijdens de reis

Oranje College -

is hoe die kinderen uit de wijk zijn. Ondertussen kom je achter de

Waalwijk
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Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Bovenschoolse Techniek Klas
Bovenschoolse Techniek Klas of kortgezegd de BTK. Op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg
organiseren we 20 techniekmiddagen voor een vaste groep leerlingen van diverse basisscholen uit de
regio. De leerlingen worden door de basisschool aangemeld voor deze lessen. Deze leerlingen komen
10 middagen aan het eind van groep 7 en 10 middagen in de eerste periode van groep 8. Dit schooljaar
vindt de BTK plaats op dinsdagmiddag. Ze maken tijdens de techniekles kennis met allerlei technische
onderwerpen en oefenen praktische vaardigheden. In het lesprogramma komen onder andere programmeren en robotica, houtbewerken, metaalbewerken, ontwerpen en testen en elektro aan bod.
Daarnaast maken ze kennis met de technische afdelingen die op onze school aanwezig zijn.

Voor wie is het?
Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool die uitstromen naar Praktijkonderwijs,
VMBO Basis of VMBO Kader. Met name leerlingen die een praktische en technische uitdaging nodig hebben. Jongens en meiden
die het leuk vinden om met hun handen aan
de slag te gaan met gereedschappen en
materialen. We zien dat scholen vaak leerlingen aanmelden die het niet meer zo leuk
vinden op de basisschool. Vaak is de lesstof
moeilijk en leren ze liever op de praktische
manier. De BTK biedt de basisschool de kans
om de leerlingen op een andere manier te
laten leren en ontdekken.

Waarom is het belangrijk?
Vaak hebben deze leerlingen meer praktische uitdaging nodig dan de basisschool hen kan bieden. Doordat er
voor deze leerlingen een plekje is in de BTK kunnen ze op een praktische manier aan het werk in ons technieklokaal. Ons technieklokaal biedt veel mogelijkheden om deze leerlingen uit te dagen. Ze ervaren (weer) plezier
in school en merken dat je op andere manieren kunt leren en ervaren. Veel van de leerlingen kiezen na de BTK
voor een vervolg op een praktische VMBO-school of het Praktijkonderwijs.

Wat valt je op?
De jongens en meiden die naar de BTK komen, genieten van het werken met hun handen. Ze vinden het fijn
om te werken aan dingen die ze wel goed kunnen en krijgen met de week meer zelfvertrouwen. Ze ervaren
vooral veel plezier in het naar school gaan.

Wat leer jij van deze leerlingen?
De leerlingen komen halverwege het schooljaar in een groep met “vreemde” leerlingen van verschillende
scholen. Ze gaan samen aan de slag en maken mooie dingen samen. Het is vooral mooi om te zien dat deze
leerlingen samen hun kwaliteiten kunnen ontdekken en zo ook positiever naar zichzelf kunnen kijken.
Arriën voor de Poorte docent
Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg
HET BESTE ONDERWIJS VOOR JOU
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Willem van Oranje College - Waalwijk

Open Podium
Het Open Podium is in de loop der jaren uit
gegroeid tot een avondvullende professionele
show van ‘t Willem in Waalwijk, waarin zo’n 70
leerlingen laten zien wat ze op cultureel gebied in huis hebben. Dit jaar voor het eerst in
een theater, zelfs 2 avonden vol met publiek
bestaande uit familie, docenten en leerlingen.

Onder de bezielende leiding van muziek
docenten Annette Faber en Esther Brouwer
de Koning wordt er in de maanden voorafgaand door de leerlingen hard gewerkt om
zich nog meer te ontwikkelen op het gebied
van zang, muzikaliteit, performance en
vooral ook het samenspelen, samen zingen
en samenwerken met als ultiem hoogtepunt het optreden zelf natuurlijk. Alle acts
worden live begeleid, dus dat vergt nogal
wat inzet en tijd van de muzikanten. We
verdelen alle 20 muzikanten over diverse
bands en we gaan samen aan de slag. Dit
jaar hadden we hulp van stagiair Niels die
daarmee ook zijn stage kon vormgeven.
Achter de schermen werkt ook een grote
groep leerlingen mee. Het plannen en
organiseren voor het maken van beeldmateriaal is iets wat superbelangrijk is en
onder leiding van Marian van der Velden
soepel verloopt.
Het begint allemaal met het aanmelden
voor de audities. Voor de leerlingen al een
superspannend moment. Ze weten dat het
niet zeker is of ze door zijn en dan daar toch
durven te staan, te laten zien wat je op dat
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moment kan, dat vergt wel moed! Omgaan
met teleurstelling als je niet door bent. Wat
doe je als je als ‘twijfel’ wordt bevestigd?
Probeer je het gewoon nog een keer en
accepteer je hierbij hulp?
Heel mooi om te zien welk proces de leerling doorloopt en hoe op die avond alles bij
elkaar komt en er iets onvergetelijks wordt
neergezet. Het applaus, de waardering,
het besef dat jouw performance iets doet
met mensen, jouw impact die avond, dat
vergeet je je leven niet meer.
Het Open Podium is allesbehalve een
wedstrijd. Sterker nog, iedereen helpt mee
bij diverse acts: ben je bij de ene act de
soloartiest, bij de volgende help je mee
als backing vocal, of draai je slechts één
knopje om omdat de toetsenist een handje
tekortkomt. Kortom, dienstbaar zijn en het

een oud-leerling die vroeg of hij nog kon

aan te moedigen mee te doen. Daarvoor

vooral samen doen! En het maakt niet uit

bijdragen. Tijdens zijn schoolloopbaan heeft

hebben we de hulp nodig van collega’s

welke opleiding je doet, hoe oud je bent,

hij de stap niet durven zetten, konden we

die hun leerlingen kennen, aanspreken

alles loopt door elkaar en de meer ervaren

hem en zijn cello gebruiken? Tuurlijk! Wat

en motiveren. Gelukkig krijgen de leerlin-

leerlingen helpen de jongeren. Er ontstaan

een fijne aanvulling. Een aantal oud-leerlin-

gen ook steeds meer de kans om op een

vriendschappen die in het gewone school-

gen die vorig jaar hun laatste optreden niet

meer regelmatige manier met muziek en

leven niet zo snel zouden ontstaan, gaven

mochten doen vanwege corona, konden nu

performance bezig te zijn. De schoolband

de leerlingen aan.

toch hun steentje bijdragen en meespelen

en het schoolkoor repeteren elke week, zijn

in het orkest.

schoolbreed en vormen zo al een mooie

Het allermooiste is als je leerlingen jaren

kweekvijver voor nieuw talent.

achter elkaar ziet meedoen. Dan zie je de

De leerlingen hebben moeite om afscheid

groei zo goed! Jezelf steeds meer leren

te nemen, blijven vaak hangen tot laat in de

Het doel is duidelijk: samen een prachtige

kennen, jezelf durven laten zien, weten wat

middag na hun repetitie. Wij vinden het ook

show neerzetten. De weg ernaartoe is zeker

je wilt. Maar er zijn ook leerlingen die pas in

moeilijk om de leerlingen na hun examen te

zo belangrijk. Een weg voor de leerlingen

de vijfde of zesde klas mee gaan doen en

laten gaan. Maar de ervaring is dat er zo ook

waarin ze leren wat ze echt over willen

dan eigenlijk spijt hebben dat ze niet eerder

weer ruimte komt voor de nieuwe talenten

brengen. Ook leren ze zichzelf goed kennen,

de stap hebben gezet. Dit jaar was er zelfs

die op school rondlopen. De kunst is om die

ze durven hun grenzen te verleggen. En
eigenlijk houden de leerlingen ons als
docenten daarmee een spiegel voor. Ook
wij moeten steeds weer goed nadenken en
bezig zijn met wat we willen overbrengen.
En soms kost dat moeite en is het een
‘struggle’, maar uiteindelijk komt alles goed
en zijn we zo trots!
Annette Faber en
Esther Brouwer de Koning
docenten muziek - Willem van
Oranje College Waalwijk
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Ik en de wereld
de wereld en ik

Niet alleen ben ik:
ik leef met en door anderen.
Niet alleen groei ik:
ik ontwikkel mij tussen en dankzij anderen.
Niet alleen zie ik mijzelf:
ik ervaar de ander en besta.
Niet alleen hoor ik mijzelf:
ik begrijp de ander en groei.
Niet alleen voel ik mijzelf:
ik waardeer de ander en ik geef.

Marit van der Ham

