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vertrouwen–verbinding-vakmanschap
De temperaturen stijgen al naar zomerse waarden en op de valreep van
de allerlaatste schoolactiviteiten naar een welverdiende zomervakantie
blik je graag even terug. Wij hebben samen goed onderwijs verzorgd en
behoren tot de landelijke top. Passend onderwijs is goed uit de startblokken gekomen en de regio Zuid- en Midden-Limburg geldt als landelijk voorbeeld. In het nieuwe jaar gaat de Mgr. Hanssenschool verder
onder de vlag van Vitus Zuid op grond van landelijke regelgeving. Leerlingdaling blijft actueel en leidt tot andere vormgeving van onderwijs en
verandering op scholen.
Wie het kind in zijn ontwikkeling centraal stelt, wil passend onderwijs
voor elk kind en heeft het over maatwerk en daarmee over onderwijs op
maat. Deze keuze betekent ook een zoektocht naar wat dan lukt op de
beste manier en wat is daar qua organisatie voor nodig. Immers: als je
doet, wat je deed, krijg je wat je kreeg! Verandering met behoud van het
goede vraagt om visie, durf en lef en niet alle veranderingen, zijn altijd
verbeteringen. Om die reden omarmen wij zelf blijven nadenken en
koesteren wij ook buiten de lijntjes kleuren.
In de afgelopen periode hebben wij met leerkrachten, leerlingen, ouders, directies, collega-bestuurders en andere maatschappelijke partijen intensieve gesprekken gevoerd over onze strategie op weg naar
2020. Goed onderwijs blijft daarin centraal staan, het zoeken naar mogelijkheden voor maatwerk is daarin belangrijk en het besef dat in alles
de leerkracht het verschil maakt. Het draait om goed toegeruste professionals die vertrouwen ervaren voor hun handelen, zelfbewust zijn
en in verbinding staan met kinderen, collega’s en omgeving. Als koepel
hebben wij de opdracht om deze ruimte voor vakmanschap te faciliteren
en waar nodig als hitteschild naar buiten op te treden.
Voor INNOVO geldt 2015 als jubileumjaar. Al onze kinderen hebben
zichtbaar genoten van GaiaZOO en ons adoptieproject: iedere scholier
een eigen mier. Naast een mierenverblijf is er ook een verbinding met
een school in Guatemala waar de bladsnijdersmieren in oorsprong vandaan komen. Ontmoeting en verbinding staan ook centraal op 14 oktober as. in onze jubileumbijeenkomst voor alle INNOVO-collega’s. Wij laten goede praktijken zien, zorgen voor verdieping en voor luchtigheid in
een afwisselend feestprogramma.
Mede namens Joan van Zomeren hartelijk dank voor ieders bijdrage aan
goed onderwijs dit schooljaar en een fijne en zonnige vakantie toegewenst. In ieder geval graag tot 14 oktober !

Een mooi
verhaal
over
keuzes
maken
in je leven
(en dus ook
in je werk)
Vivian Spapens werkte als adjunct-
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directeur op de ZMLK Catharina-
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Reserveeragaelvndaast
in de eenkomst
jubileumb1i4j oktober
Innovo, 13.30 uur!
vanaf

school in Heerlen toen ze in 2012 boventallig werd verklaard. Nu is ze
directeur bij basisschool St. Dionysius in Schinnen. “Ze heeft een mooi
verhaal te vertellen,” hoorden we tijdens de redactievergadering van

Bert Nelissen

INNIEUWS. En dus togen we naar

voorzitter
College van Bestuur

Schinnen om van Vivian persoonlijk
te horen wat de afgelopen jaren voor
haar betekend hebben. Inderdaad:
het is een mooi verhaal! Met een wel
heel bijzonder staartje.

Vivian Spapens en Samuel Agustín Aguirre Guerra

Heftig

En daarnaar handelen

Vivian windt er geen doekjes om. Dat
ze boventallig werd, heeft haar stevig
doen wankelen. Ook al ben je verzekerd van een baan, het feit dat je niet
weet waar je, wat gaat doen en wanneer en hoe, brengt stevige onzekerheid met zich mee. In diezelfde periode kwam ook haar man in een
reorganisatietraject terecht. Paniek
in de tent! Hoe moet dit verder? Wat
als we allebei onze baan kwijtraken?
Als onze drie dochters maar kunnen
studeren…

stappen naar een andere sector is daarmee uitgesloten. In
amper drie jaar tijd leert ze INNOVO in alle facetten kennen:
van de Catharinaschool, gaat ze naar Hulsberg, naar Wahlwiller, naar Meerssen, weer terug naar Hulsberg, naar
Schinnen, naar de SBO in Gulpen, naar Buchten en nu is ze
dus directeur van de basisschool in Schinnen. “Het heeft
mijn blikveld verruimd en mijn netwerk enorm vergroot. Ik
heb veel nieuwe dingen geleerd, veel ervaring op gedaan. Er
bestaat binnen INNOVO geen enkele niet leuke school bijvoorbeeld; elke school heeft wel iets bijzonders en overal
werken enthousiaste mensen met verfrissende ideeën. De
boventalligenpool mag dan een negatief imago hebben, zo’n
rondje INNOVO gun ik iedereen.”

Rondje INNOVO

Weten wat je wil

Nadat de eerste paniek een beetje gezakt is, volgt een meer relativerende
periode waarin veel wordt nagedacht
en heel veel wordt gepraat. Wat wil ik?
Hoe ga ik nu verder? Is dit misschien
zo’n punt in je leven waarop je een heel
andere weg gaat inslaan? Dat zou inderdaad gekund hebben, ware het niet
dat het voor Vivian inmiddels overduidelijk is dat haar hart bij het onderwijs
ligt. Een carrièrewending door over te

Al die ervaringen, al die ontmoetingen, al die gesprekken, al
dat nadenken… Vivian weet daardoor heel helder waar ze
voor staat en waar ze voor gaat: 1. haar eigen kinderen moeten straks de studie kunnen volgen die bij hun past én 2. elk
kind heeft recht op goed onderwijs. Ze leert over zichzelf
dat ze altijd dingen zoekt om te verbeteren en dat ze niet
routineus haar werk wil doen. Ze maakt nadrukkelijk de
keuze om geen energie te verspillen aan vechten tegen onrecht. Met de bagage van de afgelopen jaren in haar achterzak neemt ze de beslissing: ik wil directeur worden van een
basisschool!

Dat is ze ook geworden. Maar noem
dat geen kwestie van geluk, want
daar denkt Vivian heel anders over!
“Nee, dat is het resultaat van doorzetten en veel geduld. En geloof me,
dat was heel moeilijk, want ik heb
geen geduld. Nee, ik zie het als een
keuze. Weten waar je naar toe wilt en
dat kenbaar maken aan iedereen: ik
wil directeur worden van een basisschool! Hoe vaker ik dat zei hoe meer
vertrouwen ik er zelf in kreeg. En wat
je uitstraalt, is ook wat de mensen
bijblijft. Ik heb vertrouwen gehad in
het CvB, dat was belangrijk. En ja, er
zijn teleurstellingen geweest, lang
niet alles gaat zoals je zou willen.
Daar moet je mee leren omgaan. Bekijk de situatie vanuit verschillende
invalshoeken en doe er je voordeel
mee. Je moet er boven op blijven zitten: wat speelt er, waar zitten kansen?”

Vervolg zie pagina 4
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“Education is
the most powerful
weapon we can use to
change the world”
Nelson Mandela

Basisschool St. Dionysius in Schinnen

Maak je eigen keuze
Het nieuwe systeem waarbij alle vacatures – in het kader van mobiliteit
- nu opengesteld zijn voor alle leerkrachten en niet alleen de boventalligen juicht Vivian enorm toe. “Er is
zoveel te ontdekken, niet alleen hoe
het er op andere scholen aan toegaat,
maar je leert ook ontzettend veel
over je zelf.” Voor collega’s die in dezelfde situatie als de hare terechtkomen heeft Vivian het volgende advies:
“Kom gerust even bij van de eerste
schok. Maar blijf niet te lang hangen

in die slachtofferrol. Blijf positief denken en sta open voor
het wat het je kan brengen. Je hebt altijd een keuze! Jij en
alleen jij bent verantwoordelijk voor jouw leven.”

Geen woorden, maar daden
Op haar kamer in Schinnen hangt een tegeltje: ‘Wat je
denkt dat je ziet, is meer wat je denkt dan wat je ziet.’
Vivian licht toe: “Ben je bewust van je mentale modellen,
door welke bril kijk jij naar een situatie.” En dan is er nog
de uitspraak van Nelson Mandela, die precies verwoordt
waar Vivian in haar leven voor staat: “Education is
the most powerful weapon we can use to change
the world” (Nelson Mandela)’.
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Het staartje
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Ze koos er voor om het niet alleen bij
woorden te laten. Zij maakte keuzes.
Bewuste, doordachte keuzes. Mét
een wel heel bijzonder staartje.

Op de foto zien we Vivian met haar Colombiaanse pleegzoon Samuel
Agustín Aguirre Guerra. Vivian en haar gezin - man en drie dochters (11,
13 en 14) - zijn allemaal muzikaal. Op het WMC in Kerkrade in 2013 leerden ze een groep kansarme maar muzikale jongeren uit Colombia kennen. Via Facebook en Skype hielden de dochters contact met de nu 22-jarige Samuel Agustín. Hij wilde dolgraag naar het conservatorium maar
daar waren in Colombia de mogelijkheden en de middelen niet voor. Het
gezin bouwde een band op met de aardige, talentvolle en intelligente jongeman. Vivian leerde hem via Skype Nederlands praten. Langzaam rijpte
het idee: wat let ons om hem naar Nederland te halen zodat hij hier het
conservatorium kan volgen?
Ze gingen niet over een nacht ijs, laat dat duidelijk zijn. Financieel zou het
een uitdaging worden. Iemand in je eigen gezin en huis opnemen, gaat ten
koste van je privacy, maar wanneer doe je nou eens iets onvoorwaardelijks voor een ander? Er moest veel, heel veel geregeld worden, maar: Als
je ergens voor gaat, dan vind je wel een weg.”

De auditie voor het conservatorium ging via een YouTube-filmpje en Samuel Agustin kon meteen komen. En hij kwam! Naast hobo studeert hij
nu ook directie. Twee studies tegelijk, iets dat eigenlijk niet kan en nooit
voorkomt, maar Vivian coachte de jongeman zodanig dat hij zelf de toestemming daarvoor wist te bemachtigen.

“Mam, weten
wel waar julli jullie
e
aan
b
e
g
i
n
n
e
“Ach schat, t n?
kregen, wistenoen we jou
ook niet” we dat
In mei 2015 ontving Samuel Agustín de allereerste André Rieu aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent. Het hele gezin ontvangt veel bewonderende reacties op hun keuze, mensen vinden het een heel positieve,
liefdevolle daad. Maar de mooiste reacties komen uit Colombia, waar
kansarme jongeren zien dat dromen wel degelijk werkelijkheid kunnen
worden. Een Colombiaanse krant verwoordde het verhaal van Samuel
Agustín zeer toepasselijk: “De klank van de hobo in Nederland, echoot na
in Colombia als symbool van hoop.” Volgend jaar gaat het gezin - uiteraard inclusief Samuel Agustín - op vakantie naar Colombia. Vivian: “Eens
kijken of ik daar iets kan betekenen. Hier in Nederland is het onderwijs al
goed, we maken het hier alleen nog maar beter. Maar dáár kun je misschien wél het verschil maken.”
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beeld
bever
bongo
boshond
bosrendier
busreis
cavia
cheeta
dieren
doodshoofdaap
dwergmangoest
dwergnijlpaard
eend
gans
gayazoo
geit
gierparelhoen
gnoe
gras
grasparkiet
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ijs
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kuifduif
landschildpad
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op
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park

patrijs
pos
putter
raaf
schaap
stokstaart
vacht
veelvraat
voliere
wasbeer
wolf
zand
zon
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Sterk staaltje teambuilding:
petje af voor Op ’t Hwagveld
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Even terug naar 2012: de Meerssense
basisschool Op ’t Hwagveld heeft dan
het oudste team van INNOVO.
Gemiddeld 57 jaar. De meeste leerkrachten werken er al sinds zij van de
kweekschool af zijn gekomen. Dat ervaren, hechte team is volledig op elkaar ingespeeld, de sfeer is gemoedelijk en door de jaren heen heeft
men heel goede contacten met de
buurt opgebouwd. Sommige leerkrachten hebben zelfs de oma’s en
opa’s van hun huidige leerlingen in de
klas gehad! Sinds 2012 zijn veel leden
van de oude garde vertrokken; met
pensioen, boventallig of gestopt met
werken. Hoe is het nu, drie jaar later,
met Op ‘t Hwagveld?

Zoeken naar een nieuwe balans
Wie in een paar jaar tijd een groot deel van het team ziet vertrekken, staat voor een uitdaging van jewelste. In eerste instantie worden de vrijgekomen plekken niet ingevuld, het
leerlingaantal daalt immers stevig. Maar als in 2013/2014 opnieuw drie collega’s vertrekken, zijn er plotsklaps drie vacatures. Wat voor soort mensen zoek je dan? Dat de gemiddelde
leeftijd omlaag moest, lag voor de hand. Maar Op ’t Hwagveld
wilde meer: nieuwe teamleden die bewust kiezen voor werken in een wijk met een gemengde bevolking, waaronder kinderen uit andere culturen en kinderen met een taalarme
thuissituatie. Collega’s die andersoortige bagage meenemen,
die hun sporen in het onderwijs verdiend hebben, veelal master gecertificeerd zijn en ook nog eens stevig met beide benen
op de grond staan. Balans: dat had men voor ogen. Balans is
wat ze hebben gekregen.
We schuiven aan bij de lunch op een dinsdagmiddag. De salade, een verrukkelijk uitziende fruitsalade, is dit keer gemaakt
door directeur Christa Somers. Het oorspronkelijke idee om
beurtelings een lunch te verzorgen kwam van nieuwkomer
Maarten Lemmens. Hij bedacht de soepwedstrijd. Dat idee
beviel zo goed dat de soep nu vervangen is door de salade. Het
wedstrijdelement is er uit gehaald, maar toch doet iedereen
z’n best om iets lekkers op tafel te toveren. Op basis van de
voorinformatie weten we dat het huidige team een mix van
oudgedienden (Fieny Lemmens, Myriam Cals, Marlies Hesselaar, Jennie Sep, Alex Willems, Renate Tijssen en Petra
Huntjens; dit jaar zullen drie van hen hun veertigjarig jubile-

Wat vindt de
inspectie?
De inspectie spreekt inmiddels
van ‘een ontzettend warm team
dat ook richting kinderen veel
warmte uitstraalt. Stuk voor stuk
mensen die voor het kind gaan,
niet alleen voor wat betreft de
behoefte om te leren, maar die
ook naast de ouders staan en een
stukje medeopvoeding voor hun
rekening kunnen en willen
nemen.’ Mooier dan dat hadden de
teamleden het zelf niet kunnen
formuleren. Zelf ervaren ze ook
dat de samensmelting meer dan
goed gelukt is. Samen stralen ze
energie uit, en ze versterken
elkaar als er hulp nodig is.

“De insteek
van het oude
team was: iedereen is
welkom, we staan open
voor nieuwe ontwikkelingen, maar we hopen
op respect voor onze
tradities.”

um vieren) en nieuwkomers is (Maarten Lemmens, Lisette
de Boer, Lisette Pals en Eva van Staveren (die tijdens haar
zwangerschapsverlof vervangen wordt door Joyce Senden). Marjo van den Berg is inmiddels al enkele jaren
werkzaam voor basisschool Op ’t Hwagveld.   Het is niet
moeilijk vast te stellen wie tot welke categorie behoort. Wat
onmiddellijk opvalt, is de gemoedelijkheid. Elkaar plagen
doen ze graag en veelvuldig.

Daar moet je wel wat voor doen

Op ’t Hwagveld:
het werkt in
Meerssen–West!
150 kinderen zitten op basis–
school Op ’t Hwagveld op school,
er werken vijftien teamleden
inclusief de vrijwilligers. Het zal
niemand verbazen dat veel van de
vrijwilligers oud-leerkrachten
zijn die zich nog steeds voor hun
school, hun buurt, hun kinderen
blijven inzetten. Nog steeds
maken zij deel uit van het team.
Net zoals vroeger, maar toch ook
heel anders.

Dat is niet komen aanwaaien, laat dat duidelijk zijn. Het is het
resultaat van samen willen én kunnen én van slimme ideeën.
Lisette Pals herinnert zich die kennismaking met haar
nieuwe collega’s aan het einde van het vorig schooljaar als
een heel warm welkom: “We kregen de sleutel van de school
in een tasje van  Op ’t Hwagveld om duidelijk te maken dat
het nu ook onze school was.” Diezelfde dag werden
buddyteams gevormd: een ‘oude’ en een ‘nieuwe’ leerkracht
werden aan elkaar gekoppeld. Fieny Lemmens en nieuwkomer Maarten zijn elkaars buddy. Fieny: “Ik ben een soort van
moederfiguur voor hem.” Om vervolgens Maarten een por in
zijn zij te geven: “Nee, geen omafiguur!’ Voor Fieny was de
afgelopen periode er eentje van primeurs: na bijna veertig
jaar verhuisde ze naar een ander klaslokaal, voor het eerst
had ze een combinatieklas (groep 3/4) èn ze begon met de
ADI-methode. “Pittig ja, maar het is goed gegaan. Ik ben er
trots op dat het gelukt is.” Maarten benadrukt dat het buddy
zijn twee kanten op werkt: “We leren van elkaar.”

Buddy’s
Naast de vele informele activiteiten om elkaar (beter) te leren
kennen en de teamgeest te bevorderen wordt er natuurlijk
ook professioneel over en weer samengewerkt. Christa Somers: “Het concept met de buddy’s werkt prima. Men leert
enorm veel van elkaar, er is veel vertrouwen, feedback is de
sleutel tot het succes. In de periode tussen kerst en carnaval
maakte iedereen een klein Persoonlijk Ontwikkel Plan, dat
werd besproken met de buddy en over en weer legde men

klassenbezoeken af die vervolgens samen werden geëvalueerd. Bij het functioneringsgesprek bespreken we de resultaten daarvan.”

Gezonde school
School heeft natuurlijk geen invloed op
het aantal kinderen in de buurt, maar Op
’t Hwagveld doet er natuurlijk wel alles
aan om aan de buurt duidelijk te maken
dat ze een goede school zijn. Zo prijkt het
predicaat ‘Gezonde school’ naast de
voordeur en op vele posters. Iedereen
mag, nee moet, weten dat Op ‘t Hwagveld – en nu citeren we de website
www.gezondeschool.nl – ‘op een structurele en samenhangende manier aan
de gezondheid van leerlingen en het
team werkt.’

Starten met ‘Anders organiseren’
Komend schooljaar start het team met
‘Anders organiseren’. Lisettes handen
jeuken, ze heeft daar enorm goede ervaringen mee opgedaan op haar vorige
school en dat gunt ze haar nieuwe collega’s ook. ‘Anders organiseren’ is ook
de reden dat volgend schooljaar alleen
combiklassen komen in de groepen 1/2
en 3/4. Unaniem is gekozen voor zes
groepen in plaats van de oorspronkelijk
geplande vijf. Dat wordt passen en meten, maar het hele team staat er achter.
Flexibel zijn, teamgeest hebben en samen de schouders er onder zetten: dan
blijkt heel veel mogelijk.

                                    
7

GaiaZOO

Iedere scholier een mier!
“ik denk dat dieren
gevoel hebben omdat
ze net mensen zijn,
ook al hebben ze een
ander formaat.”

“ik hoo
de terugpreidsateewn e op
andere buschauf
krijgen, want d feur
reed echt om.” eze
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“ik zou
bladsnijderwsmel ieeern
willen m
want dieeernuemimten,
alle blaa
in de tuindjeosp.”bij mij
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“het
om eenlijmktierme leuk
omdat die lek te zijn,
snel kunnen lo ker
pen.”

“ik zou graag een
aap mee naar huis
nemen, omdat die je
kan helpen als je
iets hebt gebroken.”

gorilla
“ik zouilleenenzijn,
w stoer
omdatstdeierk is.”
en

“dieren hebben
geen kleren aan,
omdat ze haren
hebben.”

Ontwikkelen
en bewegen

Anne van Hussen heeft een afstudeeronderzoek uitgevoerd over communicatie en mobiliteit in het kader van
haar studie communicatie aan de Fontys hogeschool in
Eindhoven. De resultaten van het onderzoek heeft de projectgroep ‘ontwikkelen en bewegen’ gebruikt om een
goed beeld te krijgen van hoe medewerkers van INNOVO
aankijken tegen mobiliteit. Deze projectgroep bestaat uit
directeuren van INNOVO-scholen, HRM en communicatie.
Een van de adviezen vanuit het onderzoek is om open en
transparant over mobiliteit te communiceren.  Deze lijn is
in de afgelopen jaren ingezet en een van de uitwerkingen
hiervan is het openstellen van alle vacatures voor alle
medewerkers.
Wij hebben veel positieve reacties gekregen over deze
aanpak. De adviezen die wij van medewerkers gekregen
hebben ter verbetering nemen we mee in de verdere ontwikkeling in het kader van ontwikkelen en bewegen binnen INNOVO. INNOVO is ook bezig om in samenwerking
met andere besturen een Regionaal Talent Centrum op te
zetten voor medewerkers die aan de slag willen met hun
ontwikkeling. We houden jullie op de hoogte.
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De schooltijd van...

José en Fernand
Perrée – Habets

Mooie herinneringen aan de eigen
schooltijd van José en Fernand
Perrée – Habets.
José en Fernand Perrée – Habets, een onderwijsechtpaar dat werkzaam is als
directeur op verschillende scholen in Heerlen. José Perrée, werkzaam als directrice
op de Griffel   in Heerlen en Fernand Perrée, werkzaam als directeur op de
Catharinaschool in Heerlen.
Beide hebben ze prachtige herinneringen aan hun eigen schooltijd. Wat ze vooral bij
is gebleven, zijn de juffen en meesters waarvan ze les hebben gekregen. Zelfs jaren
later weet José haar favoriete meester van toentertijd nog bij naam te noemen. Een
strenge meester, met veel humor waar José met veel respect tegenop keek. Meester
Diederen van basisschool St. Barbaraschool uit de mijnwerkersbuurt Heilust in
Kerkrade.
Toen José uiteindelijk naar het voortgezet onderwijs ging, merkte ze dat ze best wel
heimwee had naar haar basisschool en ging daarom vaker terug om een praatje te
maken met de meesters en juffen.
José voelde zich zo comfortabel op de basisschool dat ze na het afronden van de
middelbare school besloot om naar de PABO te gaan. Ze koos ervoor om stage te
gaan lopen op haar oude basisschool, bij meester Diederen en meester Boers. Zijn
humor heeft hij nog altijd, en streng kan hij ook nog wel zijn. Maar ze begrijpt nu
ineens veel beter waarom streng zijn soms ook nodig is als leraar.  Met veel plezier
en vol mooie herinneringen denkt José nog vaak terug aan de St. Barbaraschool in
Heilust. De herinneringen zullen altijd blijven, het gebouw is er helaas niet meer.
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Meester Calen was daarnaast de meester van de  
humor. Samen lachen met de meester was bijna
een dagelijkse bezigheid en gaf een goed
gevoel, maar ging nooit ten koste van het
de kinderen.
Met heel veel plezier kijkt Fernand terug
op zijn tijd op de St. Janschool in Geleen.

Frank Feron
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“Ik kan mineneren, door zijn geweldige
goed her omenten. Hij las vaker
voorleesm het boek: ‘Echo der over
voor uit een boek met verhalen
eeuwen’, iedenis. Daardoor ben ik
de gesch f erg gaan waarderen.
lezen zel verslond ik boeken van
Vroeger en Wipneus en Pim.”
Pinkeltje
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Bron: alle top tien lijstjes

INNIEUWS 11 | JULI 2015 | JAARGANG 6

Vol lof en al glunderend vertelt Fernand over zijn schooltijd op basisschool St.
Janschool  in Geleen. Een tijd met veel mooie herinneringen aan meester Calen en
meester Sueren. Meester Sueren, een man waar de kinderen letterlijk en figuurlijk
tegenop keken omdat hij zo groot is. Fernand herinnert het zich nog als de dag van
gister, het lokaal van meester Sueren op de bovenverdieping. Het lokaal waar het
ontzettend spannend was om voor meester Sueren en de klasgenootjes een
spreekbeurt te houden. Het lokaal waar meester Sueren zijn geweldige vertelkunst
uitoefende. Zijn manier van vertellen liet je fantasie de vrije loop. Vooral in die tijd, de
tijd met veel minder beelden dan nu.
Meester Sueren was een zeer geliefde meester op de St. Janschool. Hij kreeg dan
ook altijd 32 pakjes sigaretten van 32 leerlingen voor zijn verjaardag. In die tijd werd
nog gewoon in de klassen gerookt door de leraren, iets wat we ons nu helemaal niet
meer kunnen voorstellen.

“Ik herinner me nog goed het
mooie handschrift van meester
Sueren.
Het had zo’n mooie sierlijke
krullen. Hij schreef borden vol die
wij dan vervolgens moesten
overschrijven.”

Persoonlijke ontwikkeling
BIJ EEN MEDIACONCERN
VERSCHEEN, LANG GELEDEN, OP EEN DAG EEN
NIEUWE

HOOFDREDAC-

TEUR. NA EEN POOSJE
KWAM HIJ MET EEN INTERN MOBILITEITSPLAN.
HIJ HAD TE VEEL ROEST
EN INGESLETEN PADEN
GEZIEN BINNEN DE REDACTIE. HET ROER MOEST
OM.

Nieuw elan en een frisse blik voor de toekomst wilde hij.
Husselen, opschudden en kennis bijspijkeren was de nieuwe koers. Maar met mate meende het kersverse opperhoofd. Geen moderedactrices opeens op sport en geen
cultuurredacteuren op misdaad. Wel binnen de deelredacties mensen op de juiste plekken en soms, in overleg, redacteuren en journalisten op een totaal andere plek en
discipline onderbrengen.
De operatie verliep deels vrijwillig. Hier en daar een klein
duwtje, meer niet. De verbazing en het onbegrip over de
plannen, die vooraf even mochten bezinken, was oorspronkelijk groot. Ongehoord riep een oudere werknemer.
Het was iemand die de wielerwereld van haver tot gort
kende en al twintig jaar de tour mocht doen. Moest hij opeens op zondagmiddag naar die saaie voetbalwedstrijd in
een halfleeg stadion? Nooit of te nimmer. Voetbal is toch
ook een soort sport riep de hoofdredacteur die zelfs meer
van de boeken was.
De nieuwe zienswijze verliep ondanks enig gemor en
weerstand vrij soepel. Het beekje stroomde weer door.
Geen stilstaande poelen meer van zelfgenoegzaamheid.
Mobiliteit is allesbehalve een toverformule. Er zijn voorbeelden te vinden, en we gaan even voor het gemak naar
onderwijsland, waar leerkrachten jarenlang op dezelfde
plek en zelfs in dezelfde groep uitmuntend functioneren.
De oudere leerkracht als baken van rust en routine. Een
aanspreekpunt voor ouders en soms voor de jongere garde onder collega’s.

Maar in de huidige, zich razendsnel
ontplooiende maatschappij, ter vergelijken met een snelstromende
beek, wordt van een leerkracht het
uiterste gevraagd. Niet alleen het
omgaan met andere culturen en religies, maar ook het kunnen begrijpen
en begeleiden van de steeds mondigere leerlingen die als het ware met
tablets en iPhones in de mond het levenslicht zien.
Mobiliteit moet meer inhouden dan
louter het verplaatsen van leerkrachten naar een andere school of locatie.
Het mag ook gaan over het voortdurend ontwikkelen van vaardigheden,
competenties en flexibiliteit in alle
geledingen van dit moeilijke vak. Dat
kost inspanning en aanvullende opleidingen. Nu nog even kijken of de
overheid en beleidsmakers, die gaan
over beloningen en zo, zelf ook beschikken over enige mobiliteit  in hun
eigen denkvermogen.

Peter Heusschen

Rekenmiddag
INNOVO 27 mei 2015
Dit schooljaar hebben er verschillende specialistenbijeenkomsten
plaatsgevonden, zoals over hoogbegaafdheid, het jonge kind, taal/lezen, gedrag en ook rekenen.
Rekenspecialisten
Op woensdag 27 mei kwamen de rekenspecialisten van INNOVO voor
een inspirerende bijeenkomst bij elkaar op basisschool de Horizon.  
Leerkrachten, rekenspecialisten en IB-ers  zijn verwelkomd door Joan
van Zomeren en Chantal Hünen. De  start van de bijeenkomst was een
gesprek over de taak van de rekenspecialist. Welke taken staan centraal, welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de verschillende scholen en waar loopt men tegenaan? Kernbegrippen tijdens
deze discussies waren onder andere het zorgen voor de kwaliteitsbewaking, rekenzorg op schoolniveau, een duidelijke en passend rekenbeleid, facilitering van je functie als LB en LC leerkracht en het fungeren als vraagbaak voor collega’s binnen je team.  
Presentaties
Door de presentaties van Julius Winkens en Ger Ramakers over de Cito
analyse en onderwerpen als ‘Actuele rekenontwikkelingen’ en ‘Het onderzoek naar leerbaarheid van hoofdrekenen’ kwamen interessante
rekeninhoudelijke discussies op gang. We kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst en hopen dat er nog meer mogen volgen.

COLOFON

De werkgroep rekenen,
Esther Fleurkens, Karen Höwel, Julius Winkens en Claudia Janssen

Certificaat ‘klaar voor
Passend Onderwijs’
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 juni
2015 hebben 77 IB-ers van INNOVO hun certificaat gekregen voor de scholing ‘Klaar voor
Passend Onderwijs; afstemmen op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften door opbrengst- en handelingsgericht werken’.
Samen met Bureau Wolters hebben de IBers een jaar lang scholing gevolgd. Tijdens
deze bijeenkomsten zijn er documenten ontwikkeld die straks gebruikt kunnen worden
binnen alle INNOVO-scholen.  
Met het certificaat hebben de 77 IB-ers 120
registerpunten verdiend ten behoeve van het
Lerarenregister. De scholing krijgt volgend
schooljaar een vervolg voor alle IB’ers van
INNOVO.
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