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 Mijn droomschool?
Voor elk kind een 

eigen pc!  



3

wat als je ‘carte blanche’ krijgt? 

stel dat geld geen enkel probleem is. 

Probeer je voor te stellen dat je niet 

beperkt wordt door regels, wetten, 

afspraken, kaders, de inspectie, cao’s, 

de hele mikmak: hoe ziet jouw 

droomschool er dan uit? Vier mensen 

– een ouder, een ib-er, een directeur 

en een bestuursvoorzitter – gaan de 

uitdaging aan. gaandeweg komt ook 

passend onderwijs ter sprake: kom je 

daarmee in de buurt van je droom–

school?

Mijn  
droomschool?  
Tja…
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VOOrWOOrD

Mijn droomschool

aan het einde van dit school-
jaar mag ik in dit voorwoord 
dromen over mijn droom-
school, een mooie vraag. 
Op mijn droomschool kom je 
vooral met veel plezier. in de 
gangen en in de groepen 
wordt er gelachen, humor is 
belangrijk.

Het is er mooi ingericht met warme kleuren en er staan plan-
ten, er is genoeg ruimte en licht om vrij te bewegen. in mijn 
school is het afwisselend stil én levendig. Ook in de buitenom-
geving is genoeg groen en ruimte om te spelen en te rennen. 
Koken, creativiteit en sport horen bij mijn droomschool.

Het positieve in iedereen wordt benadrukt. 

De basis van werken is vertrouwen, iedereen wordt gewaar-
deerd en ingezet op haar of zijn krachten. Je voelt in de school 
de flow, door de goede sfeer en samenhang lijkt alles haast 
vanzelf te gaan.

er is een minimum aan administratielast. Handelingsplannen 
zijn geen administratie, maar onderwijsinhoudelijk werk.

we hebben voldoende geld om aan te schaffen wat er nodig is. 
Niets wordt verspild of stukgemaakt, duurzaam samenwerken 
en samenleven is een waarde die je overal in de school terug-
ziet.

Pesten bestaat niet. we helpen elkaar en vertellen mooie ver-
halen. we roddelen en klagen niet en hebben tijd voor elkaar.
goede vernieuwingen worden omarmd en wat eenieder waar-
deert behouden we.

De droomschool is een open gastvrije plaats in de wereld die 
vanuit haar waarden de wereld om haar heen helpt om zich te 
ontwikkelen. Veilig, vrolijk, leerrijk en fijn.

we wensen jullie een mooie zomer toe!

Joan van Zomeren
lid College van bestuur

Frank Feron
Directeur st. Martinusschool, Heerlen, al 26 jaar in het onderwijs.

“als je de sociale vaardigheden van kinderen positief benadrukt, dan 
komt elk talent dat in elk kind zit, tot ontwikkeling. een kind moet zich 
gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. een kind met een positief 
zelfbeeld wordt niet alleen sterker in die dingen waar hij al goed in is. 
Hij kan daardoor ook beter omgaan met tegenslagen en problemen. ik 
zou dat wat je in boeken leert, ook veel meer laten zien en ervaren in 
de praktijk. we leven in een prestatiegerichte maatschappij, dat 
begint al met die CiTO-toetsen, maar in mijn droomschool werken we 
vanuit de sociale vaardigheden van de kinderen, vanuit een katholieke 
identiteit. samen zorgen we er voor dat de kinderen straks voor zich-
zelf kunnen opkomen én voor een ander.”

raymond Gorissen
Vader van drie kinderen: de oudste op de basisschool, pleegdochter 
op het speciaal onderwijs, de jongste op de peuterspeelzaal. Hij is lid 
van de gMr van iNNOVO en werkt als teamleider bij bureau Jeugd-
zorg in Parkstad.

“ik pleit voor een verschuiving van het cognitieve naar het sociaal-
emotionele. leuk, die CiTO-scores, maar is je kind wel happy?  
Dáár gaat het toch om? Mijn droomschool staat midden in de wijk, ook 
de gehandicapte kinderen gaan daar gewoon naar school. De wijk, de 
school, de ouders: we doen het samen. Niet noodgedwongen vanwege 
het geld zoals nu het geval lijkt te zijn, maar puur vanuit de ideologie. 
ik zou vooral kijken naar de competenties van kinderen. Zie hun 
kwaliteiten, bouw dat uit en werk daarmee, in plaats van te blijven 
hameren op wat er niet goed gaat.”

Onze droomschool:
 Elke pauze een ballonvlucht,
bubbelen in het bubbelbad, 

  een acht- of glijbaan vanuit de klas, 
  meer uitstapjes en een gymzaal met 

  klimmuur en goals.
                         Dromen van b.s. Op de Top, Vijlen

elk talent in elk    
     kind tot 
      ontwikkeling 
   brengen!

is je kind wel happy? 
     Dáár gaat het 
  toch om?
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als er bij dit gesprek een kind aanwezig zou zijn geweest, zou het vast niet gegaan zijn over 
de CiTO, de gewichtenregeling of passend onderwijs. Misschien wel over minder leren uit 
boeken. ieder op z’n eigen niveau werken. een juf of meester waar je je verhaal kwijt kan, 
die echt naar je luistert. een droomschool waar je in die toch wel grote groepen, ook je zelf 
kunt en mag zijn. Misschien wel een school waar de juf of meester niet met rood aankruist 
wat fout is, maar met groen wat je wel goed hebt gedaan. waar je meer complimentjes dan 
standjes krijgt. Of misschien wel – waar gebeurd – een school waar alle tafeltjes in de klas 
even hoog zijn. Zodat alle kinderen zich gelijkwaardig kunnen voelen. 

Over passend onderwijs: kom je daarmee in 
de buurt van je droomschool?

frank: “Vraag de gemiddelde onderwijs-
persoon eens hoe hij op dit moment tegen 
passend onderwijs aankijkt. Het aantal 
kinderen neemt toe, je krijgt er een paar 
zorgkinderen bij en tegelijkertijd verwacht 
men dat we ons professionaliseren en daar-
door hogere opbrengsten realiseren. er ont-
staat een enorm spanningsveld; die combi-
natie verliest de haalbaarheid en realiteit uit 
het oog. Dat maakt dat je energie gaat steken in 
negatieve zaken. Jammer, vind ik dat, want 
het principe van passend onderwijs, komt 
dicht in de buurt van mijn ideale school.” 

larissa: “ik zie passend onderwijs vooral ook 
als heel veel regeltjes. De inspectie zegt dan: 
je hebt hier een kind met een bepaald ge-
wicht, je moet met je school dit cijfertje halen. 
Maar als er sprake is van een scheiding, een 
zieke ouder, een overlijden? Daar wordt in de 
cijfertjes geen rekening mee gehouden, 
maar het is wel dagelijkse kost. Je zorgt zo 
goed mogelijk voor zo’n kind, en we weten al-
lemaal dat dat verder gaat dan puur onder-
wijs geven. Het kind floreert, maar het levert 
niet het gewenste cijfertje op. Dat zorgt voor 
veel frustratie, want waar gaat het nu eigen-
lijk om?”

bert: “Het kind moet altijd voorop staan.”

frank: “een kind dat iets moet en het lukt 
niet, raakt gefrustreerd. Daar schiet niemand 
iets mee op. als kinderen zich gezien, ge-
hoord en gewaardeerd voelen – mijn stok-
paardje, inderdaad - worden ze weerbaarder 
en sterker en uiteindelijk komen ze er wel. ik 
ben er zelfs van overtuigd dat als je minder 
vastgepind wordt op scoren, dat je op de 

langere termijn betere resultaten gaat be-
halen.”

larissa “Veel leerkrachten uit het sO en sbO 
hebben een soort van ‘fingerspitzengefühl’ 
dat goed van pas zou kunnen komen om 
kinderen met bepaalde problemen toch de 
reguliere modules te laten draaien. Die 
pedagogische kwaliteiten zouden we eigen-
lijk moeten doorgeven aan het regulier 
basisonderwijs.”

raymond: “ik heb de indruk dat leerkrachten 
zoekende zijn in de betekenis en effecten die 
het Passend Onderwijs met zich mee zal 
brengen. Deze onduidelijkheden kunnen leiden 
tot onzekerheid en weerstand. Misschien 
omdat het zo opgelegd is: dit gaan we doen, 
doe dat. Het zou volgens mij zoveel beter 
werken als je dat soort dingen vanuit een in-
trinsieke motivatie zou doen.”

bert: “Passend onderwijs heeft ook een fi-
nanciële drive, dat is waar. en leidt zeker tot 
een verzwaring. er is een handelingsverle-
genheid bij leerkrachten om die verbreding 
van hun doelgroepen nu al goed te bedienen. 
Tegelijk is een overwegend aantal van onze 
leerkrachten zeer geïnteresseerd in onder-
wijs op maat. Kijk naar dat kind en biedt aan 
wat het nodig heeft. ik blijf er voor pleiten de 
oude KlOs-opleiding was daarin perfect. 

De verzwaring van de educatieve opdracht 
kunnen we gedeeltelijk oplossen met de spe-
cialisten die we al hebben in het speciaal on-
derwijs. Van de overheid hebben wij ook geld 
gekregen, de prestatiebox middelen, bedoeld 
om leerkrachten te ondersteunen de stap te 
zetten naar passend onderwijs.”

raymond “Voor mij betekent het ondersteunen 
van de leerkracht ook emotionele ondersteu-
ning. Hoe regel je dat?”

frank: “we proberen de leerkrachten ook te 
laten inzien wat ze allemaal wel al weten. 
wat kun je zelf doen om dat systeem op een 
positieve wijze te beïnvloeden? Kijk eerst en 
vooral eens waar de eigen krachten zitten, 
dáár gaat passend onderwijs op draaien. we 
gaan met een orthopedagoog aan de slag: 
wat kun je wel? waar ben je goed in? Dat 
houdt ook in dat we realistische en haalbare 
doelstellingen moeten stellen, zowel aan 
kinderen als aan leerkrachten.”

Moraal van dit verhaal? Of beter nog: van 
deze verhalen? Dromen mag. Dromen moet 
zelfs. Laten we vaker met elkaar om de tafel 
gaan zitten en meningen uitwisselen.  
Luister naar elkaar, en betrek iedereen  
erbij die van belang is. Groot en klein.

54

Bert Nelissen
sinds bijna een jaar voorzitter College van bestuur van iNNOVO.

“in mijn droomschool zou ik heel graag onderwijs op maat geven. 
waar is dit kind op dit moment aan toe? Nu er meer digitaal onder-
wijsaanbod is, kan een kind vrij gemakkelijk op basis van zijn voort-
gang nieuwe stof aangeboden krijgt. Zo krijg je voor elk kind een ideale 
leerroute, inclusief huiswerk en toets. ik vind overigens wel dat je 
moet meten, maar dat hoeft niet met de CiTO, al is CiTO bij uitstek 
geschikt om presteren onder druk te meten. Vanaf groep 3 krijg je nu 
automatisch de standaard: in rijtjes zitten, curriculumgestuurd met 
een strak schema. ik zou daar graag veel meer flexibiliteit in zien en 
veel meer structuurdoorbrekende dingen. ik verwacht dat we veel 
gaan hebben aan taakdifferentiatie in het onderwijs en pleit voor leer-
krachten die zich specialiseren. iemand geeft bijvoorbeeld alle taal-
lessen door de hele school heen. andere krachten, bijvoorbeeld on-
derwijsassistenten, zorgen voor ondersteuning bij de uitwerking. 
Terwijl de ib-er een belangrijke coördinerende rol heeft in het creë-
ren van het optimale leerklimaat voor elk kind. Dat differentiëren gaat 
al heel goed op onze kleine scholen, soms door de krimp noodge-
dwongen weliswaar, maar het werkt wel. Het gaat tenslotte steeds 
om leren en dat geldt levenslang voor ons allemaal. een opleiding is 
niet per definitie de graadmeter voor goed leerkrachtschap, dat is 
vooral ook empathie en passie. en daarmee iets wat in je DNa zit. 

Onderwijs 
     op maat voor 
   elk kind!

Larissa Smeets 
sinds twee jaar ib-er op drie scholen in Vaals. Voorheen werkte zij 
zo’n tien jaar als leerkracht in het sO en sbO. Drie jaar lang was zij 
tevens coördinator samenwerkingsverband. 

“ik gun elk kind een plek, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat geldt 
vooral bij ZMOK-scholen. Daar zie je veel kinderen met dezelfde beelden 
en achtergronden. De kinderen zien zelf het goede voorbeeld niet 
meer. Ook als leerkracht loop je het risico dat je je eigen grenzen gaat 
verleggen: wat is nog normaal? ik zou ook graag veel meer tijd willen 
hebben. er is zoveel dat moet: zoveel lessen, maar ook zoveel mooie, 
leuke en leerzame activiteiten daarnaast. Dat kun je flexibel inpassen, 
maar ik zie wel dat de hulp aan die ene leerling onder druk komt te 
staan door bijvoorbeeld het bezoek aan de kinderboerderij.
Mijn droomschool heeft bovendien alle faciliteiten direct in de buurt; 
van zwembad tot sportschool, van knutselclub tot muziekles. Je 
brengt je kinderen om half acht, acht uur naar school, gaat zelf aan 
het werk en om zes uur zitten we samen en ontspannen aan tafel: alles 
wat moet, is gedaan. Dat sluit veel meer aan bij de realiteit van alle-
dag. want wie is er nu om half drie klaar met werken?”

  Minder gehaastheid,    
          meer rust en 
   meer tijd. 
Voor de kinderen, 
    de ouders en 
      mezelf!

Onze droomschool:
Minder les, beloning voor 

iedere vraag, een zwembad, 
geheime hal en 

een grotere speelplaats.
                  Dromen van groep 7 en 8 
 b.s. eikenderveld, Heerlen



5 drooMvragen aan

riet de Wit
Wethouder economie, 
werk en onderwijs van gemeente Heerlen 

Na de rondleiding gaan we terug naar haar eigen 
schooltijd. “Op mijn meisjesschool werkten alleen 
juffen en zusters. ik heb goede herinneringen aan 
juffrouw leunissen. Zij was mijn juffrouw in de 3e 
en 4e klas. een speciale juf die heel artistiek en 
creatief was. we maakten uitstapjes naar het bos 
en zelfs naar Kasteel Hoensbroek en dat in die tijd”!
elly vertelt: “Je mocht en kon meer. Het dorp Huls-
berg was een veilige omgeving. iedereen kende el-
kaar. Je kon gerust even de post wegbrengen als 
leerling, geen probleem”.

De woorden spontaan, veilig en gezellig herhaalt 
elly regelmatig tijdens ons gesprek. De hoofdjuf, 
Zuster Dominique, verdeelde op de eerste school-
dag de kinderen in de verschillende klassen. “De 
eerste schooldag werd je nog door je ouders naar 
school gebracht. Daarna liep je met je vriendinnen 
in groepjes naar school. in de 6e klas was het erg 
spannend naar welke VO-school je ging en natuur-
lijk en waar je vriendinnetjes naar toe gingen. we 
hadden toen nog geen last van stress over de CiTO-
eindtoets maar wel als de schooltandarts naar 
school kwam met zijn bus. iedereen moest dan op 
controle en dat was pas spannend!”. 
Nog steeds heeft elly contacten met haar school-
vriendinnen van toen. “in de 6e klas keken we wel 
eens stiekem naar de jongensschool, maar in die 
tijd was het allemaal nog heel onschuldig en werd 
er nog veel gespeeld met de poppen”.

De droomschool van elly heeft kleine groepen met 
een onderwijsassistent. “Het zou zo mooi zijn als er 
minder moet en dat wij meer met kinderen in ge-
sprek gaan, voorlezen in je klas en meer persoon-
lijke tijd voor het kind”. 
De kinderen die meer aankunnen zou elly heel 
graag een extra stimulans willen bieden met een 
aparte specialist als leerkracht (een soort plus-
klas). Deze wens sluit goed aan op de school waar 
elly werkt en waar een stukje van deze droom al 
uitgevoerd wordt. Verder is elly ook een groot 
voorstander van meer vakleerkrachten.
“Vanuit mijn eigen schooltijd zou ik de ge-
moedelijkheid en de nadruk die er vroe-
ger was op de sociale ontwikkeling van 
het kind weer willen terugzien in mijn 
droomschool. Ook was er toen veel 
minder administratief werk ”. 

Kortom, laat een onderwijskracht 
haar droomschool omschrijven en er 
komt een waslijst met wensen die 
heel concreet gericht zijn op die per-
soonlijke aandacht en ontwikkeling 
van elk kind. gelukkig mogen we blij-
ven dromen en hopen we dat deze 
droom van elly misschien wel in de prak-
tijk gaat uitkomen.

frank feron

DE ScHOOLtiJD 
VAN…

we hebben afgesproken in het totaal gerenoveerde schoolgebouw in 

Hulsberg. Moderne elementen met de traditionele glas in lood ramen die 

zo kenmerkend zijn voor de basisschool van Hulsberg. elly laat vol trots 

het nieuwe schoolgebouw zien. elly van spanje werkt haar hele onder-

wijsloopbaan al op de basisschool in Hulsberg. Zelf groeide elly ook op in 

Hulsberg en ging daar in de periode 1959 – 1965 naar de lagere school.

elly van spanje - limpens

	 	Was	 uw	 basisschool	 een	
droomschool?

Nee, mijn school was zeer 
gedisciplineerd, gestructureerd 
en strak gescheiden van de jon-
gens. De school stond onder lei-
ding van nonnen. Het kerkbezoek 
werd in die tijd genoteerd! Naar 
school gaan dat moest, de leuke 
dingen in het leven gebeurden na 
school. Ik had vooral last van on-
rechtvaardigheid binnen de school. 

	 	Hoe	 ziet	 uw	 droom-
school	eruit	in	2030?

Allereerst zou ik heel graag zien 
dat de kinderen vanaf 2 ½ jaar 
naar school gaan. Voor Heerlen 
is dit heel belangrijk, omdat het 
risico op taalachterstanden hier 
groot is en het goed is dat kinde-
ren spelenderwijs leren.
Mijn droomschool houdt meer 
rekening met verschillen tussen 
kinderen. Sommige kinderen 
hebben structuur nodig, ande-
ren gedijen heel goed bij veel 
vrijheid. Ouders moeten kunnen 
kiezen tussen scholen, kiezen 
voor de school die bij hun kind 
past. Het risico van krimp is dat 

er minder te kiezen valt en dat 
vind ik erg jammer. We moeten 
kiezen voor het kind. Het maxi-
male eruit halen zowel aan leer-
vermogen maar zeker ook peda-
gogisch. Op mijn droomschool 
werken veel meer vakleer-
krachten, gym, muziek, creatie-
ve vakken. Leraren moeten alle 
vaardigheden beheersen maar 
dat kan in de praktijk niet. Leren 
is veel meer dan iets met het 
hoofd doen. Nu ik er zo over 
denk, misschien lijkt mijn 
droomschool wel op een school 
voor speciaal onderwijs. De 
juiste zorg voor de kinderen en 
een beroep kunnen doen op veel 
deskundigheid met liefde voor 
het kind.

	 	Heeft	de	gemeente	Heer-
len	ook	een	droomschool	
voor	 ogen,	 welk	 accent	
zou	de	gemeente	Heerlen	
aan	de	droomschool	 toe-
voegen?

Betrokkenheid van de ouders bij 
de school vinden wij in de ge-
meente heel belangrijk. Er lijkt 
een grens te bestaan tussen de 

ouders en de school. We zijn met 
een VVE experiment bezig in de 
Heerlense wijken Vrieheide en in 
de Passart. In samenwerking 
met de onderbouw van de basis-
scholen (vroegschoolse educatie) 
wordt daarbij gericht gewerkt 
aan met name taalontwikkeling 
van jonge kinderen. Samenwer-
ken met de ouders is in dit project 
heel belangrijk. Soms durven de 
ouders de school niet in omdat ze 
slechte herinneringen hebben 
aan hun eigen schooltijd en daar-
door ontstaan er verkeerde beel-
den. Eén keer per maand wordt 
er een ouderbijeenkomst ge– 
organiseerd en die wordt steeds 
goed bezocht.

	 	Dromen	brengen	mensen	
en	een	stad	 in	beweging,	
kinderen	 zijn	 de	 toe-
komst.	Wat	zou	u	kunnen	
bijdragen	 aan	 voldoende	
ontwikkelingsmogelijk-
heden	 voor	 de	 kinderen	
in	de	scholen?

We vinden het belangrijk dat 
kinderen vroeg beginnen met 
hun taalontwikkeling en sturen 

daarom op kwaliteit bij de peuter-
speelzalen. 90% van de peuter-
speelzalen is bezig met een 
kwaliteitsverbetering, vooral 
rond taalontwikkeling. Inmid-
dels stimuleren we ook taalont-
wikkeling in de kinderopvang 
met een extra subsidie. Natuur-
lijk moet een gemeente zorgen 
voor goede gebouwen en we 
stimuleren sport en cultuur bin-
nen school. Goede zorg in school 
en buurt is erg belangrijk. En, al 
onze basisleerlingen kunnen 
zwemmen voordat ze van school 
af gaan.

	 	Heeft	u	er	extra	geld	
voor	over	om	de	droom-
school	te	realiseren?

Opgroeiende kinderen zijn het 
belangrijkste in de stad. Ik vind 
onderwijs belangrijker dan een 
snelweg. Ja, onderwijs mag wat 
kosten! 
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Bs + sBo 
= gulpen

8

een rekensom van niks natuurlijk. Toch is dit 

precies wat er te gebeuren staat in gulpen: basis-

school De Triangel (ca. 300 leerlingen) en sbO st. 

bernardus (ca. 150 leerlingen) gaan ‘samenwonen’ 

in een splinternieuw, ‘breed’ gebouw. Dat staat op 

de oude plek van st. bernardus, dat al jaren snakte 

naar een betere plek om te leren en te werken.  

Pal tegenover de huidige huisvesting van De Triangel.”

al jaren waren de twee scholen overburen, maar de contacten bleven, 
raar maar waar, beperkt tot – we citeren – “het af en toe lenen van de 
gymbanken bij een uitvoering of zo.” Toen de gemeente gulpen-wittem 
met het voorstel voor de brede voorziening kwam - Centrum voor 
Jeugd en gezin, Traject, maatschappelijk werk, thuiszorg, peuter-
speelzaal, kinderdagverblijf, bsO én beide scholen – kwam de samen-
werking in een stroomversnelling. 

al snel wordt beide partijen duidelijk hoe uniek de kans is die ze krijgen. 
een kans die veel verder gaat dan een prachtig nieuw gebouw waar je 

als toekomstig bewoner een flinke vinger in de pap krijgt. Dit is dé gele-
genheid om de opdracht ‘verstevig de contacten met de overburen’ die 
Jeff Hodiamont van De Triangel en Jos Vandewall van st. bernardus bij 
hun aanstelling meekregen, in de praktijk te brengen. Dit is dé kans om 
alle kinderen samen naar school te laten gaan. Onder de codenaam 
‘Zorgsaam’ – “met een dikke s in het midden” – gaan beide directeuren, 
MT’s en lerarenteams met elkaar in conclaaf: hoe pakken we dit aan? 
Conclusie: beide scholen blijven apart bestaan, met hun eigen leerlingen, 
hun eigen klassen, hun eigen leerkrachten enzovoort. Máár – en daar-
mee gaat een grote wens van velen in vervulling – alle kinderen gaan 
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Op de foto staan Jos VandeWall (l) en Jeff Hodiamont (r) op een scheids-
lijn van kleuren. Een symbolische scheidslijn voor alle duidelijkheid, 
want wie wil, stapt er zo overheen.

Het nieuwe onderkomen van – onder andere – st. bernardus en 
De Triangel is werkelijk prachtig. Met aparte vleugels en ver-
diepingen. ruim en toch intiem, voorzien van warme kleuren, 
overal mogelijkheden voor werken buiten de klas, in kleinere 
groepjes. Onder-, midden- en bovenbouw zitten op verschillen-
de verdiepingen. aan de ene kant de lokalen van De Triangel, 
aan de andere kant de klassen van st. bernardus, met dezelfde 
verdieping met een gezamenlijke ruimte in het midden. Zo dicht 
bij elkaar dat het technisch onmogelijk is om niet samen te wer-
ken. Op de speelplaats van De Triangel wordt het klimrek afge-
broken. Op een van de speelplaatsen aan de overkant is de 
pannakooi net opgebouwd en staat te blinken in de zon. Op het 
talud komt een klimwand en een lekker lange glijbaan. 
gelukkig zijn een paar oude bomen blijven staan, dat moet 
lekker spelen zijn in de zomer. 

sámen naar school. Door een en dezelfde voordeur, zónder muren tus-
sen de beide scholen. Ze delen een gebouw, inclusief kopieerapparaat, 
aula, sanitaire voorzieningen en gymzaal, maar dat is nog maar het be-
gin. Zo hebben beide directieleden het ook aan de ouders en de kinderen 
uitgelegd. want natuurlijk ga je slim gebruik maken van elkaars facili-
teiten: de keuken voor de leerlingen van st. bernardus, gaat ook ge-
bruikt worden door De Triangel. Nog veel belangrijker, en spannender 
bovendien: ze gaan elkaars ervaringen en kwaliteiten benutten. waarom 
zou je de gespecialiseerde lees-leerkracht van st. bernardus niet even 
om hulp vragen als je een kind in de klas hebt met dyslexie? Kan die 



goede rekenleerling van st. bernardus misschien wat rekenlessen mee-
pikken op De Triangel? wat kunnen we nog meer van elkaar leren? Hoe 
kunnen we wellicht nog slimmer zaken combineren? Ongetwijfeld is er 
op heel veel fronten meerwaarde te behalen.

Ze beginnen na de zomervakantie vrij rustig. eerst maar eens wennen 
aan de nieuwe plek. eerst maar eens de thema’s afstemmen binnen de 
hele school, de beide scholen dus. beetje bij beetje volgt intensievere 
samenwerking. Men gokt op de kracht van de wandelgangen en het 
samen koffiedrinken van de leerkrachten. Men rekent op de flexibiliteit 
van de kinderen. Het speelkwartier is vooralsnog gescheiden, maar in 
de ideale wereld – ja hoor, dromen mag – ravotten alle 450 kinderen 

straks kriskras door elkaar. en lopen collega’s van st. bernardus en De 
Triangel straks samen over de speelplaats. waar – uiteraard – gezamen-
lijke regels gelden. Hopelijk zien we dan dat de voetbalteams gemixt 
worden, dat kinderen van beide scholen vriendschappen sluiten. 

Nee, niet iedereen was meteen enthousiast. Natuurlijk zijn er ook nog 
wat zorgpunten, zoals ze het hier noemen. Natuurlijk zien we hier en daar 
een afwachtende houding. logisch ook. Ondanks de uitgebreide voor-
bereiding, ondanks de dynamiek die er is ontstaan, ondanks het feit dat 
iedereen vreselijk nieuwsgierig is: tot zover de theorie. De praktijk zal 
uitwijzen of het allemaal gaat werken zoals ze het graag willen in gulpen. 
Of we over een jaar nog eens willen terugkomen? Ja, heel graag.
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 Onze droomschool:
      Terras met bar, ijsjes in de zomer, 
      bioscoop, voetbalveld met (kunst)gras,
     schoolhand, kantine of restaurant 
     met gratis eten en dierentuin 

     of boerderij.
       Dromen van b.s. Op de Top

10

avontuur 
bagage
barbecue
bergen
dagdromen
droom
efteling
engels
eros
fietsen
gabber
gids
jojo
liefde
lopen
meer
mensen
noorden
oever
op
ouzo
parasol

samen
sfeer
siesta
strand
strandbed
tent
totem
rome
varen
wadden
wandelen
waterijsje
west
wijn
zee
zeef
zomerfeest
zomerzon
zonnebrandolie
zonnen
zuid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

d e i l o d n a r b e n n o z

r f i e t s e n w a e o z u o

o t r e o l o s a r a p i n m

o e e s t r a n d b e d w s e

m l e e e w a n d e l e n i r

l i m e e i v n e c o z e e f

e n e j o j o e n u p e n s e

r g g s r n d d i e e e e t e

u o a j e n d r e v n e m a s

u e g i a e n o z r e m o z t

t v a r e n k o s f e e r o s

n e b e r g e n a n t n d n t

o r b t o e i e g i d s g n e

v o e a m l i e f d e e a e n

a p r w e s t s t r a n d n t

WOOrDZOEkEr 

Open dag op de  
basisschool  
St. theresia in  
Slenaken en de  
basisschool  
St. Franciscus in  
reijmerstok 

11
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een dag uIT heT leven van...
Philomeen Hendriks
Leraar LB, taal/lees- en dyslexiespecialist op basisschool ’t Pannesjop

Vandaag begint mijn dag om zes 
uur, dit moet zo vroeg omdat mijn 
12-jarige hond ontzettend lang-
zaam is met zijn rondje. De laatste 
tijd wil ze niet meer veel wandelen 
en ik kom ook niet verder dan een 
half rondje, maar doe hier toch een 
lange twintig minuten over.
Om half 8 vertrek ik naar mijn werk. 
in de klas aangekomen zet ik met-
een de computer aan. De klas wordt 
klaar gemaakt voor de komst van de 
kinderen. Terwijl ik dit doe denk ik 
terug aan de tijd voordat ik op basis-
school ’t Pannesjop ben gaan wer-
ken. Vanaf 2004 werk ik bij iNNOVO 
en heb de fijne kneepjes van het vak 
geleerd op basisschool eikender-
veld in een geweldig team (waar ik 
zelf ooit begonnen ben als kind bij 
juf Visschers en waar ik op mijn 
eerste schooldag op zesjarige leef-
tijd dacht: dat wil ik ook worden). 
Daarna komt de periode dat je stu-
deert en verkering krijgt en de Pabo 
laat schieten voor een vriendje om 
vervolgens te gaan werken bij de 
toenmalige amro bank. Het was 
een leuke afwisselende baan. Toch 
bleef ik steeds zoekende en heb 
vaak een nieuwe opleiding aange-
grepen om de behoefte om te leren, 
te stillen. allerlei opleidingen zijn 
langsgekomen van Praktijkdiploma 
boekhouden, het bankwezen, psy-
chologie, franse keuken tot zelfs 
kapster. Totdat mijn vriendin Moni-
que vertelde dat zij ook zoekende 
was naar een uitdagende opleiding. 

aanBevolen
BOEk 
Bewust Bewegen in de klas

Het boek, bewust bewegen in de Klas, is 
een praktisch boek voor leerkrachten 
van het basisonderwijs, rT-ers, ib-
ers, pedagogen en eigenlijk voor iedereen die met kinderen werkt. 
Het boek staat vol met oefeningen om kinderen ‘uit hun hoofd’ te ha-
len en in contact te brengen met hun gevoel. Door het doen van de 
oefeningen worden kinderen zich weer meer bewust van hun lichaam 
en hoe dat voelt. De verbinding tussen geest en lichaam, tussen den-
ken en voelen wordt gestimuleerd, waardoor een kind weer meer ba-
lans zal ervaren. Dit gebeurd door balans-, kracht-, concentratie-, 
visualisatie-, en lichaamsbewustzijnsoefeningen. alle oefeningen 
zijn op een zeer gebruiksvriendelijke manier beschreven en worden 

visueel ondersteund door foto’s. Het boek is geschreven door gerda ferbeek, onder meer docente bewegingson-
derwijs en (kinder-)yoga.
Het boek is spontaan ontstaan na een vraag van de directrice, om iets te doen met yoga in de klas. Het is geen yo-
gaboek geworden, maar een boek met oefeningen die op een zeer gebruiksvriendelijke manier beschreven worden 
en visueel ondersteund door foto’s. Het boek bewust bewegen in de Klas is een praktisch boek voor leerkrachten 
van het basisonderwijs, rT-ers, ib-ers, pedagogen en eigenlijk voor iedereen die 
met kinderen werkt. 
ga voor meer informatie naar: www.gerdaferbeek.nl

 WEBSitE
www.ted.com

TeD is een non-profit organisatie gewijd aan ideas worth spreading. Het 
begon (in 1984) als een conferentie om mensen samen te brengen uit drie 
werelden: Technologie, entertainment, Design. sindsdien is het toepas-
singsgebied steeds breder is geworden. sprekers worden uitgenodigd om in 
maximaal 18 minuten “de presentatie van hun leven” te geven over hun ge-
bied van expertise, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat 
het een idee is dat verspreid moet worden.

ga voor inspiratie eens een keer naar www.ted.com
TeD heeft ook apps voor iPhone, iPad en android.

“Al onze dromen kunnen verwezenlijkt worden
als wij bereid zijn er voor te gaan.” 

Onze droomschool:
Clubhuis, kluisjes, 
massagestoelen

en voeten op de tafel
  Dromen uit groep 

7 en 8 van b.s. eikenderveld

walt Disney
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 Extra 
lange gym!

  

 Droom van een leerling uit groep
7 en 8 van b.s. eikenderveld

 Vrijdag: 
disco!

              Droom van een leerling uit
      b.s. Op de Top

Geen 
huiswerk!

  Droom van een leerling uit
 b.s. Op de Top

we besloten samen in 2000 om de 
Pabo te gaan doen in sittard. Het 
was een geweldige tijd, waar we 
menig uurtje samen hebben door-
gebracht. Op ’t Pannesjop kreeg ik 
de kans om de schakelklas voor 
taalachterstandkinderen op te 
starten, een geweldige uitdaging. 
Nadat ik de tweejarige studie tot 
taalspecialist had afgerond en 3 
jaar de schakelklas had gedraaid, 
ging ik werken met een zwaar dys-
lectisch meisje. Het geworstel van 
het dyslectische meisje heeft mij 
doen besluiten om ook de opleiding 
lees- en dyslexie specialist te be-
ginnen met behulp van de leraren-
beurs. Het was veel, heel veel werk, 
maar ook deze studie heb ik met 
succes afgerond.
Terug naar het nu. als de ouders 
weg zijn, starten we met een half 
uur taalkring. Na de kring zet ik de 
kinderen aan het werk. De leerlin-
gen die extra instructie nodig heb-
ben zitten bij mij. rond kwart voor 
10 komen de leerlingen uit groep 3, 
4 en 5. Zij komen onder mijn bege-
leiding lezen. ik begeleid ook een 
jongen met zware dyslexie en ik 
merk dat hij enorm vooruit is ge-
gaan en geef hem een groot compli-
ment. 
Het is pauze, de kinderen zijn naar 
buiten en het is tijd voor een lekkere 
kop koffie. Na de pauze zet ik enkele 
pientere leerlingen een uitdagend 
werkje voor de neus, zij moeten zor-
gen dat ze allerlei onderdelen in el-

kaar kunnen krijgen met tandwie-
len. Op een open plek laat ik een 
treinspoor leggen, in een andere 
hoek is het treinstel met loket en 
perron geopend. Om kwart voor 
twaalf is het tijd om op te ruimen. 
als de kinderen weggaan druk ik ze 
nog eens extra op het hart dat zij 
maandag niet naar school moeten 
komen in verband met een studie-
dag van de leerkrachten. 
Op weg naar huis ga ik langs de win-
kel want ik heb honger en niks meer 
in huis. ik lunch staande. 
Na de lunch ga ik met mijn hond 
wandelen. ik bel de dokter en de 
apotheek en de sportschool. ik kan 
dit weekend niet komen sporten 
want ik kom om in het werk.
inmiddels is het half vijf, ik ga eten 
koken want mijn dochter gaat van-
avond dansles geven en zij wil niet 
met een volle buik dansen. Paella, 
mmmm. als iedereen gegeten 

heeft maak ik het huis weer een 
beetje stofvrij maar als iedereen 
weg is, kan ik eindelijk aan het werk 
achter mijn computer. ik maak het 
gezellig met een wijntje en wat mu-
ziek en werk rustig verder. Niet tot-
dat ik moe begin te worden maar 
totdat het af is. Morgenvroeg mag ik 
uitslapen tot 7 uur, yeah!
Voordat ik in slaap val denk ik na 
over mijn droom in het onderwijs. 
Mijn droom is om zwaar dyslecti-
sche leerlingen, die vooral op spel-
ling uitvallen, op een goede manier 
te begeleiden in hun spellingspro-
ces. Op dit moment zijn er allerlei 
handreikingen maar een blijvende 
oplossing kan ik ze nog niet geven. 
Toch zou ik mij zodanig willen ont-
wikkelen dat ik alle dyslectische 
leerlingen zou kunnen helpen. en 
met die gedachte val ik rustig in 
slaap.
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Zijn en hebben
ik kreeg het vriendelijke verzoek om in deze uitgave te proberen iets 
zinnigs te zeggen over de droomschool, overigens zonder gehinderd 
te worden door enige kennis op dit gebied. ik weet absoluut niet wat 
een droomschool is, laat staan dat ik enig idee heb wat dat überhaupt 
zou kunnen zijn. Maar het eerste deel van de samenstelling helpt mij 
op weg. Het woord droom is het broertje van de illusie. en we weten 
het allemaal: illusies zijn als de vlinders van het lenteleven. Vaak 
kleurrijk en vrij, maar onverbiddelijk een kort leven beschoren. 
De toon is gezet hoor ik u hardop denken. Deels hebt u gelijk. Om met 
dromen te beginnen. Ze zijn gelukkig voor iedereen overal en altijd 
gratis toegankelijk. Niemand kan ze van je afpakken of er belasting 
over innen. een droom heeft iets ongrijpbaars maar toch je zou met 
een beetje geluk of doorzettingsvermogen een droom kunnen ver-
wezenlijken. Denk maar aan de getalenteerde jonge voetballer die op 
een dag zomaar in de basis staat van een gerenommeerde profclub. 
De illusie is het rare broertje van de droom. Hij is nooit te verwezen-
lijken. alleen maar gezichtsbedrog. 
Nu naar de droomschool. iemand zei onlangs tegen mij dat hij bij een 
droomschool bovenal dacht aan klein en veel vrijheid. een gebouwtje 
op een stil en lommerrijk dorpsplein zoals in die beroemde franse 
film waar de ‘meester’ alle aandacht heeft voor zijn leerlingen en 
waarbij de kinderen ook nog terecht kunnen met hun persoonlijke  

 
beslommeringen. iedere aanstormende leerkracht zou als verplichte 
kost de documentaire Être et avoir (Zijn en hebben) van Nicolas 
Philibert voorgeschoteld moeten krijgen. De film handelt over een 
schooltje in de auvergne met maar één klaslokaal. waar de onderwijzer 
georges lopez zijn dertien kinderen van verschillende leeftijden op 
een eindeloos geduldige en liefdevolle manier lesgeeft. Op het einde 
neemt lopez geëmotioneerd afscheid van zijn leerlingen omdat hij 
met pensioen moet. Zoals gezegd: verplichte kost, al was het maar 
om te ervaren hoe het zou kunnen zijn. De droom dus. 
Mijmeren over een evenaring of nabootsing van het franse klasje 
staat natuurlijk iedereen vrij al zal dat laatste jammer genoeg een 
illusie blijken ben ik bang. Maar laten we eens voort dromen over een 
ideale situatie waarbij de geldkranen voor het onderwijs altijd volop 
openstaan, de stortvloed aan circulaires opgedroogd is en dat we in 
kleine klassen de lopez-manier kunnen invoeren met bekwame en 
respectvolle leerkrachten, dan mag er van mij ook nog op elk school-
plein een grote boom geplaatst worden. Verraste voorbijgangers 
horen dan in de zomer soms flarden van kinderliedjes. arcadische 
tijden herleven. in dromen en utopiën mag dat.  

Peter Heusschen

GASt cOLUMN

ActiVA                                                                                31-12-2012
                                                                                                      eur         
           
VAStE ActiVA
Materiële vaste activa
gebouwen en terreinen 3.136.880
inventaris  3.892.775  
apparatuur  1.709.928  
leermiddelen 2.412.099
  11.151.681
Financiële vaste activa  
effecten  4.105.048

VLOttENDE ActiVA
Vorderingen 
Debiteuren  571.667
Ministerie van OCw 3.615.359
Overige vorderingen 756.711
Overlopende activa 941.863
  5.885.600

Effecten   692.408

Liquide middelen   1.299.883

tOtAAL  23.134.620

JaarreKenIng 2012
balans per 31 december 2012

Financiële positie iNNOVO solide
De financiële positie van iNNOVO is solide. Dat is af te leiden uit de 
jaarstukken 2012 waarin een positief resultaat van 148.000 euro 
blijkt (op een begroting van ca. 70 miljoen euro). Dit is nagenoeg 
gelijk  aan het begrote resultaat. Hiermee schrijft iNNOVO voor het 
eerst in 5 jaar zwarte cijfers. iNNOVO beschikt over een reserve van 
ruim 8 miljoen euro om incidentele tegenvallers te kunnen opvan-
gen. Dit voldoet aan de door het ministerie gestelde omvang. Toch is 
dit geen reden om nu achterover te kunnen leunen. De dalende leer-
lingen aantallen (ongeveer 300 leerlingen per jaar), de aanhoudende 
economische crisis en in het verlengde hiervan de rijks bezuinigingen 
dwingen onderwijsbesturen en dus ook iNNOVO tot blijvende (finan-
ciële) inspanningen. Ook ontwikkelingen als Passend Onderwijs 
vereisen om structureel de kosten en baten in evenwicht te houden.

PASSiVA                                                                           31-12-2012
                                                                                                   eur         
 
EiGEN VErMOGEN
algemene reserve 8.442.984
bestemmingsreserves  1.006.697
(publiek en privaat)  9.449.681
   
VOOrZiENiNGEN
Onderhoudsvoorziening 1.782.379
Overige voorzieningen 1.521.510
  3.303.888
LANGLOPENDE ScHUlDEN
   
Overige langlopende schulden  17.399

kOrtLOPENDE ScHUlDEN
schulden aan kredietinstellingen 1.087.439 
Crediteuren 937.230
Ministerie van OCw 12.006
loonheffing en premies  2.389.183
sociale verzekeringen
schulden ter zake van pensioenen 830.827
Overige schulden 4.062.067
Overlopende passiva 1.044.901
  10.363.651

tOtAAl  23.134.620
 

StAAt VAN BAtEN EN LAStEN 2012
                                                                                        realisatie
Baten
(rijks)bijdragen OCw 66.858.756  
Overige overheidsbijdragen 417.563
Overige baten 3.771.923  
Totale baten 71.048.243  

Lasten   
Personele lasten 59.594.867 
afschrijvingen 1.459.918
Huisvestingslasten 5.818.087 
Overige instellingslasten 3.269.608 
leermiddelen  1.531.129  
totaalbedrijfslasten 71.673.609  

Saldo baten en lasten -625.367  

Financiële baten en lasten    
financiële baten 830.266  
financiële lasten 56.901  
totaalfinanciële baten en lasten 773.366
     
NEttOrESULtAAt 147.999  



Fijne 
zomervakantie!


