
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Iedereen in de cloud 

 

     

 
Vanaf januari 2020 iedereen in de cloud. Office 365-coach Rynell Offerman is er klaar voor 
om Laurentius-medewerkers in te wijden in de wonderen van deze digitale wereld. Het zit 
Rynell in het bloed mensen op hun reis te vergezellen naar een lichter bestaan. Trouwens 
ook als instructeur op de sportschool. Of het nu om Zumba of Power Pump gaat.  
 

 
 
“Het werken achter de schermen van een school heeft me altijd gefascineerd. Ik vind dat 
leerkrachten vrij moeten zijn in de wijze waarop zij lesgeven. Tijdens mijn stage op het vlak 
van interne begeleiding op de Haagse Petrus Dondersschool zag ik hoe leerkrachten vaak 
geen ruimte hadden om iets extra’s te doen, terwijl ze dat wel wilden. Teveel taken naast 
hun lesgeven belemmerden hen. Mijn waardering voor leerkrachten werd nog groter toen ik 
met eigen ogen zag hoe groot hun toewijding is.” 
 
 
Lees verder… 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
De kracht van waardering  
“Nee”, geeft Rynell eerlijk toe, “op de basisschool had ik echt geen idee wat het werk van de 
leerkracht betekent. Maar later, toen ik eerst op het vmbo belandde en opeens bedacht dat 
ik veel beter kon en naar de Havo ging, kreeg ik oog voor het werk van leraren. Daar begon 
mijn fascinatie. Na één jaar op de havo stroomde ik meteen door naar het vwo.” Zijn gezicht 
glundert. Inmiddels heeft hij veel diploma’s op zijn naam: een bachelor in pedagogische 
wetenschappen, een master in onderwijskunde en nog een master in Digital Media in 
Human Development deze zomer in de maak.  
 
De kracht van waardering  
Tegelijk ervaart hij aan den lijve de kracht 
van waardering en daar, zegt hij zelf, kan 
geen diploma tegenop: “Mijn tweede stage 
op de Petrus Dondersschool deed ik op het 
gebied van remedial teaching. Doordat ik 
uit Curaçao kom en veel kinderen op deze 
school ook buitenlands zijn, ontstond er 
heel gemakkelijk een klik.” Met veel 
enthousiaste armbewegingen laat Rynell 
zien hoe de leerlingen meester vóór en 
meester Rynell na riepen. Blij: “Dat is super 
motiverend. Het allerbelangrijkste is dat je 
de relatie aangaat. Ik zei vaak tegen de 
kinderen: de laatste vijf minuten mogen 
jullie wat voor jezelf doen, maar dan moet 
je je nu wel inzetten - en dat gebeurde.” 
Die waardering valt hem ook ten deel in de 
sportschool waar hij sinds drie jaar 
groepslessen geeft: “Sneeuw of regen, ze 
komen. En ik ben blij dat ik ze mag 
vergezellen op hun reis naar een gezonder 
leven.” Rynell geeft Zumba en Power Pump 
waarin hij iedereen flink laat zweten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees verder… 

 
Achtergrondinformatie : 

Vóór 1 januari 2020 zijn alle 

documenten die nu op de server(s) 

staan naar Office 365 verhuisd. 

Voor iedere school wordt een 

omgeving ingericht op SharePoint. 

Daarna verhuist de school alle 

gezamenlijke documenten naar 

deze SharePoint omgeving. De 

persoonlijke documenten plaatst 

men t.z.t. zelf in OneDrive. De 

eerste scholen hebben de 

gezamenlijke documenten al op 

SharePoint staan, zoals De 

Piramide, Pius X en de ISD. Bij een 

aantal andere scholen wordt op dit 

moment de ruimte ingericht en 

gevuld. Ook alle speelzalen van 

Stichting Kinderspeelzaal hebben 

een eigen plekje op SharePoint! 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Inwijding in Office 365 
En nu dan mensen begeleiden in Office 365? Dat moet toch een hele klus zijn? Niet voor 
Rynell. Als je hem zo ziet, denk je vanzelf: wat was het probleem ook alweer? “Office 365 
betekent echt werkverlichting voor de leerkrachten. Ze gaan tijd besparen, dat beloof ik. Op 
Sharepoint heb ik een pagina aangemaakt met ‘infographics’: informatieve posters waar de 
kijker in één oogopslag alle informatie kan vinden hoe een bepaalde handeling uitgevoerd 
moet worden.” Het is niet denkbeeldig dat je na een Office 365 coachingstraject bij Rynell in 
de sportschool belandt.  

 
Meer weten?  

De Office 365-coaches zullen de scholen begeleiden in de migratie van de 

documenten naar Office365. Je kan de coaches uitnodigen op jouw school voor 

teamtrainingen. Maar ze zijn er ook wanneer je specifieke O365-vragen hebt: 

office365team@laurentiusstichting.nl  

Rynell heeft een ruimte ingericht op SharePoint waar je eenvoudige overzichten 

kan terugvinden hoe de verschillende onderdelen in O365 werken.  

Zie hier: leerkrachten > ondersteuning O365 

 

mailto:office365team@laurentiusstichting.nl
https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/ondersteuningO365/SitePages/Introductiepagina.aspx

