
De Petrusschool

De Petrusschool is een school met bijna driehonderd leerlingen. Driehonderd 
leerlingen die stuk voor stuk centraal staan. De school hanteert Positive 
Behavior Support: de kinderen zoveel mogelijk positief benaderen in plaats van 
terechtwijzen. De nieuwe slogan spreekt boekdelen: iedereen uniek, samen 
sterk. “Want we weten dat als we samenwerken en we samen dingen doen, dat 
je daar sterker van wordt”, aldus schoolleider Edward van Heeten.
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DE PETRUSSCHOOL STARTTE ALS EERSTE EEN 
IMPULSPROJECT, WAAROM?

Optimale ontwikkeling betekent dat kinderen 
ook buiten schooltijd daar de kans toe krijgen. In 
het verleden hadden we buitenschoolse gym en 
naschoolse activiteiten. Maar toen die weg vielen,    
bleef er niets over. En dat is niet wat we willen en 
ook niet wat de gemeente Rijswijk wil. Dus wisten 
we dat we een impulsaanvraag moesten doen.

HOE ERVAAR JE HET EERSTE PROJECTJAAR? 

De samenwerking tussen Team Brede Impuls en 
de kernpartners was in het begin een uitdaging: 
de weg vinden, weten wat je aan elkaar hebt en 
verwachtingen uitspreken. Ik denk dat we nu in een 

Kinderen bewegen nu meer en ontwikkelen zich 
breder. Wat dat betreft is de impulsaanvraag zeker 
een succes. 

HOE WORDT HET PROJECT ONTVANGEN DOOR 
HET TEAM? 

Vooralsnog lijkt het alsof men het vooral ziet als 
‘mijn’ project. Men weet dat het speelt en dat het 
er is, alleen kunnen we ze nog meer betrekken. 
Gesprekken met de klankbordgroep zullen daar zeker 
aan bijdragen. Als er veel meer draagvlak komt in het 

en een groter enthousiasme. Als wij het straks samen 
allemaal fantastisch vinden, vinden de kinderen het 
nog fantastischer. 

WAT ZIJN DE REACTIES VAN DE KINDEREN?

Ik zag het artikel in het vorige BIM magazine en 
werd vrolijk van het enthousiasme. Dat kinderen het 
leuk vinden om na school te sporten en wij hen dat 
kunnen bieden, daar word ik blij van. Hier vonden de 

leuk om te doen. Het mooie is dat ook kinderen 
van andere scholen meededen. En dat vind ik een 
meerwaarde: dat iedereen uit de wijk welkom is en 
dat je elkaar zo kan versterken. 

WAT LEVERT HET PROJECT JE OP?
 
De samenwerking tussen de Rijswijkse Kinderopvang 
en de Petrusschool probeer ik verder uit te bouwen. 
Door dit traject heb je meer contact met elkaar en stel 
je gezamenlijke doelen. Je weet elkaar makkelijker 
te vinden en deelt meer met elkaar. In een grotere 
context samen optrekken, dat lukt door deze 
samenwerking. 

WAT ZOU JE NOG WILLEN BEREIKEN?

Dat kinderen weten dat ze hier op school ook na 
schooltijd nog één of twee activiteiten hebben. Iets 
meer stabiliteit in het aanbod dus. Ook zou ik ervoor 
willen zorgen dat er nieuwe kinderen blijven komen. 
Dat we hen en hun ouders over de streep helpen om 
met de activiteiten mee te doen.

IS JE IETS BIJGEBLEVEN IN DE PERIODE DAT DIT 
PROJECT DRAAIT? 

De wisselingen van programmacoördinatoren. Het is 

voor de kinderen. Iedereen weet dan bij wie je moet 

bent, een praatje kan houden. Je bent dan in beeld, 
waardoor iedereen weer weet: oja jij bent van dat 
project.

HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST? 

Wat betreft de borging zijn er nog uitdagingen. 
Zeker in jaar twee en jaar drie wordt dat erg 
belangrijk. We zullen na moeten denken hoe we 
het geleerde duurzaam in kunnen zetten, ook als de 
coördinatie van Team Brede Impuls wegvalt.


