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Samen zijn wij de Laurentius Stichting!
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De schoolteams als vruchtbare bodem
W
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ist je dat kinderen heel veel kunnen leren van avocado’s? Dat er tussen de Laurentiusscholen heel wat
heen en weer geﬁetst wordt om collega’s te helpen? Dat
schoolgebouwen, -pleinen en -muren ook leerstof zijn? Dat
kinderen en ouders dol zijn op de leerzame YouTube-kanalen en zelfgeschreven boeken van collega’s?

als Laurentius voor staan. De kennis, ervaring en houding
van álle collega’s gebruiken we om onderwijs te geven dat
past bij de leerlingen én bij wat de wereld nodig heeft. De
schoolteams reﬂecteren, werken samen en innoveren. Ze
koesteren en bouwen verder aan wat goed gaat. Ze stoten
ook hun neus en doen het de volgende keer beter.

Deze Laurentius Nu staat boordevol verhalen over onze collega’s en leerlingen. Over wat hen drijft. Hoe leerkrachten
de kinderen tot bloei laten komen én zelf groeien. Waar ze
trots op zijn en mee worstelen. De verantwoordelijkheid die
collega’s nemen, is bijzonder. Onderwijsmensen, stagiairs
en de mensen van het bestuursbureau; iedereen draagt ons
onderwijs op zijn eigen manier. En dat is precies waar we

Als Laurentius zijn we trots op al deze mensen. In deze
Laurentius Nu kunnen we helaas niet iedereen in de spotlight plaatsen. Gelukkig hebben we ook ons e-magazine
Sprekend Laurentius, onze social-mediakanalen en zelfs
Laurentius TV. Volop inspiratie, handige tips en leuke mensen om mee in contact te komen. Dus neem een kijkje en
laat van je horen en zien! ●
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Nieuwe collega

Digitaal onderwijs

Met de Beatles
de lockdown door

D

Van geldzaken
naar schoolbanken

E

en paar jaar geleden werkte Loes Paalvast nog bij een grote
Nederlandse bank. Ze wist alles van verzekeringen en begeleidde
mensen met grote vermogens. Tegenwoordig is ze kleuterjuf en dolgelukkig op de Cornelis Musiusschool (Delft). Loes: “Ik had het best naar
mijn zin bij de bank, maar vond het toch te eenzijdig en miste uitdaging. Via de bank kon ik samen met een coach uitzoeken wat mijn
kwaliteiten zijn.” Loes ging een dag meelopen op de Gabriëlschool
(Delft): “Kinderen kwamen naar me toe. Het voelde zo toegankelijk.”

Ik voel me heel erg vrij en krijg
enorm veel energie van de kinderen”
Loes kwam in contact met personeelsfunctionaris Carmen Louer,
deed een toelatingsassesment en volgde een versnelde Pabo-opleiding aan de Hogeschool Leiden. “Ik had al een paar studies achter
de rug. Eerst SPW4, daarna SPH en ook nog een tijdje gezondheidswetenschappen, dus ik kreeg veel vrijstellingen.” Welke kwaliteiten
kan ze nu als kleuterjuf wél kwijt? “Creativiteit en mijn vermogen tot
improviseren. Het werken met kleuters vraagt dat je handelt naar de
situatie. Ik voel me heel erg vrij en krijg enorm veel energie van de
kinderen. We hebben heel veel plezier.” Wat raadt Loes zij-instromers
zoals zij aan? “Zoek een studiemaatje. Samen studeren, betekent ook
ideeën uitwisselen. Ik heb ook een geweldige steun aan mijn directeur
Marja Bocxe en onze IB’er Karin Zeestraten. Zij komt steeds in de
groep observeren en geeft me advies, want het kan altijd beter. Echt,
ik zou niet anders meer willen dan juf zijn.” ●
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igi-wiz Sjaak Hoek (De Christoffel,
Den Haag): “Ik heb groep 8, dus
dat is een stuk eenvoudiger dan groep
3 als je het over onderwijs-op-afstand
hebt. Mijn achtstegroepers deden
sowieso al veel opdrachten op de
computer. Ze zaten bijna meer in de
‘hub’ dan in het klaslokaal. Ik merkte
al snel dat het niet werkt als je alleen
maar rekenen, taal en begrijpend
lezen doet als iedereen thuis achter
zijn computer zit. Dat wordt ontiegelijk
saai, dus moet je iets bedenken.

Bekijk
hier
Bekijk hier
Sjaak’s
filmpje
Sjaak’s filmpje
Samen met mijn collega Emma begonnen we Flipgrid in te zetten, dat is een
soort platform waarop je videoﬁlmpjes
kan plaatsen. Dan zetten we er een
opdracht voor een work-out op, tien
keer opdrukken of zo. De leerlingen
moesten daar zelf ﬁlmpjes van maken
en opsturen. Op een goed moment
vroeg ik aan mijn leerlingen: ‘Aan
welke muziek denk je in deze coronatijd?’ Ikzelf maakte een playback
ﬁlmpje van Help! van de Beatles. Met
gitaar en al stond ik zelf te swingen.
Het bleek een groot succes: iedereen
stuurde zijn eigen liedje terug. Op die
manier was het goed uit te houden.” ●

Tip van meester Sjaak:

Digitale wisbordjes
digitaalAls je gebruik maakt van digitaalwisbordje.nl kun
wisbordje.nl
kunje
jein
inéén
éénoogopslag
oogopslag
zien waar je leerlingen zijn. Geef een
opdracht die ze moeten uitvoeren op
een digitaal wisbordje.

3
inhoud

Voor elkaar inspringen,
sparren en stoom afblazen”
Toen Ruud de Groot een paar jaar geleden aantrad als schoolleider op de
Godfried Bomansschool (Rijswijk) liep hij bij collega Frédy Beekkerk van
Ruth van de Mariaschool (Rijswijk) binnen met de vraag: “Hoe doe jij het?”
Er was direct een klik. Zoals tussen heel veel verschillende Laurentiusscholen en hun mensen! Er wordt heel wat heen en weer geﬁetst…
“We bespreken vaak hoe wij onze leerlingen zo goed mogelijk tot bloei kunnen
laten komen en hoe we onze menskracht
kunnen verdelen. Zo werkt de IB’er van
de Mariaschool één ochtend per week
op onze school”, vertelt Ruud. Frédy: “En
onze gymjuf had wel zin om meer te doen
op school. We zijn bezig met buitenactiviteiten die zij op de Bomansschool kan
organiseren.”

Inspringen

Ook op andere plaatsen binnen de
Laurentius springen collega’s op elkaars
school in. Zo zat de Petrus Dondersschool (Den Haag) even omhoog, omdat
de schoolleider overstapte naar een
andere Laurentiusschool. De IB’er werd
waarnemend directeur. Collega’s van
onder andere de Jozefschool (Nootdorp)
en de Godfried Bomansschool (Rijswijk)

sprongen vervolgens in als IB’er op de
‘PD’. Waaronder Marjolein van der Salm,
coördinator op de Bomansschool (foto).

Kruisbestuiving

Frédy en Ruud noemen hun samenwerking een kruisbestuiving. Frédy: “Onze
brainstormsessies zijn echt inspirerend.
En het is ﬁjn om even bij elkaar stoom
af te blazen. Daarna kun je weer prima
verder.” Op de Petrus Dondersschool is
onlangs Ralf Radermacher gestart als
schoolleider. Ruud is al langs geweest
om samen te sparren over schoolzaken.
Want: eenmaal samen doen, is altijd samen doen! ●

Marjolein van der Salm:
Ik krijg zoveel energie van deze nieuwe
uitdaging. Het werken met een ander
team is heel erg leuk. Vooral ook omdat ik
me meteen opgenomen voelde. ”

4
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Wij zetten door

“Geen pas op de plaats,
maar volle kracht vooruit!”
“

5

D

e Zuidwester heeft moeilijke jaren achter de rug.
De laatste twee jaar is het ons gelukt om een stabiel team te bouwen, waar we naar elkaar luisteren en
er voor elkaar zijn. Een team dat samen het onderwijs
ontwikkelt. ‘Wij zijn de moeite waard en doen het samen!’ is de sfeer die hier heerst”, zegt Dominique Guit,
schoolleider op De Zuidwester Den Haag. Haar team
wil de kinderen meer bieden dan de cognitieve vakken.
“In een wijk als de onze is het belangrijk veel aandacht
te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Daarom zijn we gestart met het programma
‘De Vreedzame School’. We hopen dit volgend schooljaar
door te trekken naar ‘De Vreedzame Wijk’.
Toen de school vanwege corona moest sluiten, heeft het

team met elkaar besloten dat ze geen pas op de plaats
gingen maken, maar volle kracht vooruit! “De scholing
voor ons team vanuit De Vreedzame School hebben
we gewoon digitaal doorgezet. Verder heb ik subsidie
binnen kunnen halen voor een groen schoolplein, want
de lockdown was een ideale periode om de tegels eruit
te halen en groen erin te brengen. Het resultaat: een
geweldig nieuw schoolplein. De klusjesman van Laurentius heeft ons gebouw van binnen prachtig geverfd en
de leerkrachten hebben de lokalen ﬂink opgeruimd.
Vanzelfsprekend ging het online onderwijs in volle vaart
door. Het team heeft dit al die weken geweldig geregeld.
Echt top, hoe iedereen actief en positief bleef, ook al
zagen we elkaar veel minder.” ●
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Nieuwe collega

Woensdag solliciteren,
donderdag starten

M

inder zichtbaar, maar o zo belangrijk zijn alle administratief medewerkers die de Laurentiusscholen draaiend houden. Eén van hen is Nathalie van
’t Hoen op De Regenboog (Delft). Door
de coronacrisis verloor ze haar baan bij
een bureau voor taalcursussen, maar er
is iets moois voor teruggekomen! “Mijn
zus vertelt altijd enthousiast over haar
baan als administratief medewerker op
een school, dus toen ik de vacature op
De Regenboog voorbij zag komen, heb
ik direct gereageerd.”
En het klikt, vertelt Nathalie enthousiast. “De Regenboog is een gezellige,
kleine school met een hecht team, so-
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ciaal en collegiaal, heel anders dan de
zakenwereld. Grappig detail: woensdag
kwam ik solliciteren en donderdag kon
ik starten. Ik ging meteen het diepe in,
maar ik begin mijn draai te vinden, ook
dankzij mijn ﬁjne collega op De Bonte
Pael.” Nathalie zorgt voor de leerlingenadministratie en regelt van alles op
school. “Bijvoorbeeld met de GGD
bellen over coronavragen, voorraden op
peil houden en presentjes regelen. En
als het nodig is, plak ik pleisters op zere
knieën en pas ik even op een groep.
Ik kan het team ontzorgen en krijg de
ruimte om mijn werk in te richten zoals
ik wil. Ik voel me echt gewaardeerd!” ●

Ik doe de
leerlingenadministratie
en regel van alles op
school. Van cadeautjes
kopen tot pleisters
plakken op zere knieën.”

inhoud

Leren buiten de school

Hoe je een
hondkrabber ontwerpt

Digitaal onderwijs

Tafel-joggen
met juf Jiska
‘Bewegend leren! Je rent en springt door de
vier seizoenen. Je maakt een sneeuwpop,
laat een vlieger op, wijkt uit voor wespen en
laat paddenstoelen groeien. En ondertussen
oefen je met de tafel van 2!’ Dit staat onder het
instructieﬁlmpje ‘Tafel-joggen-tafel-van-2’. Het
instructiefilmpje
is eigenlijk meer een speels animatiefilmpje
animatieﬁlmpje
met een lekker muziekje eronder dat juf Jiska ’t
’t Mannetje
gemaakt
heeft.
Het
lijkt
wel
deze
Mannetje
gemaakt
heeft.
Het
lijkt
wel
ofof
deze
leerkracht van de Gouden Griffel (Berkel en
Rodenrijs) niet kan stoppen met het maken van
instructieﬁlmpjes. Vandaar dat ze een eigen
instructiefilmpjes.
YouTube-kanaal geopend
YouTube-kanaal
geopendheeft
heeftwaar
waarze
zealal
haar creativiteit kwijt kan.

Het grappige is dat de 		
kinderen zelfs in hun vrije tijd
filmpjes kijken.”
kijken.”
naar mijn filmpjes

I

n het IB-curriculum van de International School Delft Primary leren
kinderen oplossingen bedenken voor levensechte vraagstukken.
De kinderen gaan bijvoorbeeld aan de slag met ‘Design thinking’.
ISD-leerkracht en TU Delft liaison Miroslava Silva Ordaz, gepromoveerd op het gebied van Educational Technology, werkt hiervoor
samen met de Science Hub van de TU Delft. “Eén van onze projecten ging over producten die onze leerlingen en hun familieleden
gebruiken. De vraag was: hoe kun je deze producten hergebruiken
of een nieuwe functie geven?”
Leerlingen gingen aan de slag met de ontwerpcyclus, met als doel
een getest prototype. “Om leerlingen te helpen, reikte de Science
Hub denkstrategieën aan, bijvoorbeeld over brainstorming. De
leerlingen hebben prachtige producten ontworpen, zoals massagesokken, een hondkrabber en een gereedschapsschort.” Samenwerking met de universiteit zit in het dna van de ISD. “We hebben
bijvoorbeeld de faculteit lucht- en ruimtevaart bezocht en gezien
hoe satellieten gebouwd worden. En bij biotechnologie hebben we
gezien hoe je plagen kunt bestrijden. Zo wakkeren we de nieuwsgierigheid over de wereld aan en zien de kinderen wat er allemaal
mogelijk is. Heel inspirerend!” ●

Het enthousiasme spat er vanaf. Juf Jiska
lacht: “Vooral ouders waren blij met de filmpjes
ﬁlmpjes
toen de scholen op slot gingen. Want tja, hoe
moet je het ook alweer uitleggen? Ik probeer
aan te sluiten bij de manier waarop kinderen
leren. Er moet dus ook plezier zijn. Ik merk dat
kinderen het graag zelf willen uitzoeken. Ze
willen vaak de instructie van een filmpje
ﬁlmpje overslaan en meteen aan de slag gaan. Het grappige is dat kinderen zelfs in hun vrije tijd
tijd naar
naar
mijn filmpjes
ﬁlmpjes kijken.”
Haar nieuwe liefde is Minecraft-Education: “Ik
“Ik
ben er helemaal verliefd op geworden. De eerste Minecraft-filmpjes
Minecraft-ﬁlmpjes staan al op mijn YouTube-kanaal. Ik ben nog volop aan het leren hoe
je content met Minecraft kunt ontwikkelen.”
Juf Jiska wil niet alleen haar eigen leerlingen
bereiken, ze hoopt dat haar filmpjes
ﬁlmpjes ook een
ondersteuning voor collega’s kunnen zijn.
Kijk hier
hier naar
naaréén
éénvan
vanJuf
JufJiska’s
Jiska’s
ﬁ
lmpjes:
Minecraft-EDU-Tutorial.
●●
filmpjes: Minecraft-EDU-Tutorial.
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Meer weten?
Lees meer over ontwerpen met kinderen:
Wetenschapsknooppunt TU
Your
Turn
Wetenschapsknooppunt
TUDelft,
Delft,
Your
Turn
Beluister de podcast:
www.tudelft.nl/en/wetenschapsknooppunt/your-turn/podcast
www.tudelft.nl/en/wetenschapsknooppunt/your-turn/podcast
Geniet van enkele solution pitches van de ISD-leerlingen:
Solution Pitch
Solution
Pitch--YouTube
YouTube
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Van peuter
tot puber
De Cornelis Musiusschool in Delft heeft een prachtige
metamorfose ondergaan. De school, die lange tijd verborgen was achter kleine raampjes en gesloten deuren,
heeft nu een grote, glazen entree, die uitstraalt ‘kom
binnen!’ De school groeide uit tot kindcentrum waar,
sinds maart 2020, kinderen van 2 tot 12 jaar de hele dag
terecht kunnen voor onderwijs en opvang.

I

n dit kindcentrum hebben de school, peuterspeelzaal Het Muizenhuis en buitenschoolse opvang Plukkebol de handen ineen
geslagen. “Samen zijn wij een gezond en duurzaam kindcentrum.
Een ﬁjne, vertrouwde omgeving voor de kinderen, van peuter tot
puber. Een centrum dat ouders ontzorgt. En een plek waar ouders
en de buurt welkom zijn”, zegt directeur Marja Bocxe.

Natuurlijke energiebronnen

Deze ﬁlosoﬁe voel je in het hele gebouw. In de entreehal waan je je
in een kas met veel glas, plantenwanden en zonnepanelen op het
dak. Er is een ﬁjn groen speelplein. Een digitaal bord in de hal vertelt je precies hoeveel energie de zonnepanelen en warmtepompen
opbrengen en hoeveel energie er wordt gebruikt. Je ziet en ervaart
hier levendig hoe zon, water, lucht en duurzame techniek voor een
prettig binnenklimaat zorgen.

Gezonde lunch

“Het gebouw is onderdeel van ons programma”, zegt Marja. “De
kinderen leren hier over de rijkdom die de natuur te bieden heeft.

8
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Bijvoorbeeld: welke energiebronnen de aarde heeft, hoe we voor de
aarde kunnen zorgen én hoe we goed voor onszelf zorgen. Dat zijn
thema’s waar we voor, tijdens en na school mee bezig zijn, met alle
partners. Bijvoorbeeld met workshops over moestuinieren. Acties
om afval op te ruimen. Dansworkshops met kinderen uit de buurt. En
de kinderen uit groep 7 en 8 maken op vrijdag een warme, gezonde
lunch voor iedereen. In de toekomst hopen we hier ook weer ouders
en buurtgenoten te ontvangen, onder andere voor taallessen.”

Nog diverser

Praktische voordelen heeft de samenwerking trouwens ook. “In
de periode dat we noodopvang moesten bieden tijdens de schoolsluitingen sprongen collega’s van Het Muizenhuis en Plukkebol bij.
Zo ﬁjn!”, zegt Marja. Naast de vertrouwde groep kinderen en
ouders uit de buurt ontstaat er ook belangstelling van mensen
buiten de directe omgeving. “Via de BSO van Plukkebol in de
TU-wijk komen ouders kijken, en ook verwelkomen we mensen uit
de nieuwe wijk Schoenmakerplantage. Zo wordt onze school nog
diverser en dus rijker!” ●
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‘Speciaal voor jou!’
Samenwerking 2020
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samenwerkingsverbanden
SPPOH

PPO
Delflanden

+

VO
Delflanden

International School
Delft Primary

+

Laurentius
Stichting

International School
Delft Secondary

+

Lucas
Onderwijs

Kleutergroepen SBO & cluster 4 & zorg

We kijken wat een kind nodig
heeft om onderwijs te volgen.”

Samen met
De Haagse
Scholen

{

baby naar links
De school is er speciaal voor kinderen
van
4 tot
7ISD)jaar die intensieve
2 oranje
kaders/rijen
(zoals bij
kader/rij 1: dagopvang - peuteropvang - BSO
ondersteuning en begeleiding nodigkader/rij
hebben.
Op
de Griegstraat in
2: 3 IKC's - Stichting Kinderspeelzaal
verbindingsstreep met
pijltjes heen
en weer tussen
de twee aanDelft is een mooie nieuwe vleugel gebouwd.
“Wij
bieden
hier
kaders/rijen, zoals bij ISD
dacht, structuur, rust en gespecialiseerde zorg. We kijken wat een
kind nodig heeft om onderwijs te volgen. Zijn of haar behoefte staat
centraal. Daaromheen werken we ﬂexibel en oplossingsgericht met
een team van specialisten uit verschillende vakgebieden. Samen zijn
wij er voor kinderen en hun ouders op het gebied van leren, sociaalemotionele ontwikkeling, advies over opvoeden en ontwikkeling
en omgaan met psychiatrische problemen. Onze specialisten op
verschillende disciplines kijken met elkaar mee, praten met elkaar en
leren van elkaar. ‘Kwaliteit zit in de verschillen!’ is ons motto.” ●
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+

+

Jeugdformaat

+

Laurentius
SBO

Dagopvang + Peuteropvang + BSO
3 IKC’s + Stichting Kinderspeelzaal

Samen
opleiden

Hogeschool
Thomas More

+

Hogeschool
Leiden

29 + 4
besturen
uitzendbureaus
Gelijke personeelsvoorwaarden

Samenwerking

L

eerlingen die een speciale vorm van onderwijs nodig hebben
en leerlingen met psychiatrische problematiek onder één dak
herbergen. Dat is in ons land nog niet gebruikelijk. Maar het gebeurt sinds kort wél: in de nieuwe jonge-kindvleugel van de Laurentius SBO, De Strandwacht (De Haagse Scholen) en Jeugdformaat
(jeugdzorg). Want MT-leden Sonja van Gog, Hanneke Blom en Bram
van der Tas delen een ideaal. “Ieder kind kan leren, daarvan zijn wij
overtuigd. Aan kinderen die hierbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, bieden wij een ﬁjne, passende leeromgeving
dichtbij huis. Wij willen kinderen die nu geen, of te weinig, proﬁjt
hebben van het onderwijs weer tot bloei laten komen.”

9
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Wij zetten door

Mascottes Leon en Naomi zoeken
de kleuters van juf Miranda

G

een poppenhoek, geen knutselwerkje of veterstrikken. Geen
gekkigheid met de klasmascottes, haas Naomi en vos Leon. Leerkracht Miranda Bronstring (de Gouden
Griffel, Berkel en Rodenrijs) bedacht
dat het leven van haar kleuters tijdens
de schoolsluitingen helemaal op zijn
kop moest staan, net zoals dat van
haar. Ze kwam op het idee een boek te
schrijven: een prentenboek over Naomi
en Leon die de kinderen zoeken. Het
werd een hit!

Opvrolijken

In de periode waarin Miranda de verbinding met de kinderen, collega’s en
ouders zo miste, kwam ze op het idee
een boek te maken dat de kleuters
opvrolijkt en bemoedigt. “Gedurende
die weken dat we allemaal thuis zaten,
viel er natuurlijk wel veel weg. Geen
feestjes meer, geen vriendjes en vriendinnetjes. En toch, we moeten weer
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positief verder”, vertelt de 24-jarige
leerkracht Miranda, die sinds twee jaar
voor de kleutergroep staat.

Verhalen maken

“Schrijven doe ik eigenlijk al heel lang.
Ik hou ervan om verhalen te maken,
dat doe ik ook altijd met mijn kleuters.
Haar prentenboek ‘De avonturen van
Naomi en Leon - In coronatijd’ vertelt
hoe de klasmascottes niet begrijpen
waar de kleuters zijn. Tegelijkertijd bedenkt het personage Miranda zich hoe
haas Naomi en vos Leon haar en de
kinderen zullen missen, nu ze alleen en
verlaten in het lokaal zijn. Zo gaan de
mascottes op zoek naar de kinderen
en de juf op zoek naar Naomi en Leon.”
Miranda houdt het verhaal dichtbij huis
en maakt plaatsen herkenbaar voor
haar kleuters. De schrijfster is tevreden: “Het viel erg goed. En ook in de
hogere groepen werd het boek voorgelezen.” ●

In de
weken dat we
allemaal thuis
zaten, viel er
veel weg. En
toch, we moeten
positief verder.”

inhoud

27 januari 2021. Het directeurenoverleg werd even stil gelegd voor
een bijzonder gebaar. De schoolleiders namen de tijd om de collega’s
van het college van bestuur en het
bestuursbureau dank te zeggen
voor alle steun die zij en hun teams
ervaren in deze moeilijke en veeleisende periode. Bestuurders Saskia
en Ton waren geraakt door dit
gebaar en de tekening van Marjolein
Silvania (schoolleider Petrusschool,
Rijswijk) met iedereen van het
bestuursbureau erop.

Scholen dicht,
alleen in het klaslokaal
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M

ijn leerlingen waren net
bezig met het bouwen van
een kettingreactie met knikkers, toen de scholen voor het
eerst dichtgingen. Die hebben
ze dus thuis af mogen maken
en natuurlijk ook zelf gefilmd.
geﬁlmd.
Hun ﬁ
lmpjes
hebben
we
op
filmpjes
Social Schools geplaatst. Dat
is ook leuk voor ouders en zij
waardeerden dat ook erg,”
vertelt bovenbouw-leerkracht
Harm van Luik van Jenaplanschool De Oostpoort (Delft).
Zelf zat hij in de eerste lockdown vrijwel elke dag in een
leeg lokaal op school: “Tja, wij
hebben thuis kleine kinderen.
Mijn dochter zit in groep 3 en
dan heeft ze natuurlijk voortdurend begeleiding nodig.
Vanuit huis lesgeven, werd een
beetje lastig.” Harm zag een
explosie van creativiteit tijdens
die eerste lockdown en maakte
daar een ﬁ
lmpje van, kijk hier
filmpje
maar: Video Oostpoort
Thuiswerkchallenge. ●

Leerlingen van de
Mgr. Bekkersschool (Delft)
onderzoeken het effect van
een vulkaanuitbarsting op de
omgeving. Juf Ashvini begeleidt
hen met vragen en reflectie.

“Als de oogjes gaan glimmen…”
Het lerende kind centraal stellen en altijd je ambities verder opschroeven; dat is onderwijskwaliteit volgens beleidsmedewerker Onderwijs
& Kwaliteit Alfons Flik. Wat dat in de praktijk betekent? Alfons en drie
leerkrachten vertellen er in deze Laurentius Nu graag meer over.

Ik vertel altijd waarom
we iets gaan leren, aansluitend
bij de beleving van de kinderen.
Ik prikkel zoveel mogelijk
zintuigen. Gaat Nieuwsbegrip
over avocado’s? Dan loop ik
vooraf even langs de Lidl. We
kijken, voelen, proeven, maken
guacamole en leren ook iets
over Mexico. En we kweken
natuurlijk een avocadoplant.”
Sandra Kuiper, Laurentius SBO (Delft)
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D

e onderwijsinspectie bracht november 2020 een kort en positief
online-bezoek aan de Laurentius.
Drie inspecteurs (PO en VO) voerden een
inhoudsrijk gesprek met beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit (Linda van
der Burgh en Alfons Flik), bestuurssecretaris (Patrick Bödeker) en natuurlijk het
college van bestuur (Saskia Schenning
en Ton Christophersen). “De inspecteurs
hebben bevestigd dat we de goede
dingen aan het doen zijn met elkaar binnen Laurentius!”, zegt bestuursvoorzitter
Saskia Schenning.

Wat is een goede les?

Eén van de vragen die we voor dit artikel
stellen is: wat is een goede les? Lydia de
Rooij van de Mgr. Bekkersschool (Delft)

hoeft niet lang na te denken: “Een les
waarin kinderen nieuwsgierig en actief
zijn, kennis vergaren en tegelijk vaardigheden ontwikkelen, zoals samenwerken,
reﬂecteren en creatief denken.” Daarom
ging de school werken met het International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) voor conceptueel leren
(zie pagina 13).

Het gaat om de relatie

Sandra Kuiper, leerkracht groep 5 op
de Laurentius SBO (Delft), noemt het
belang van de relatie en een positieve
sfeer. “Het begint op de drempel van
het klaslokaal. Daar maak ik contact
met ieder kind. Ik kijk hem in de ogen en
vraag hoe het gaat. Vaak kom ik er later
op terug. ‘Wat kan ik voor je doen?’

inhoud

Ik straal uit: jij bent okee, want een kind is
niet zijn gedrag.
De kinderen voelen zich gezien. Ik ben
me erg bewust van mijn eigen gedrag,
lichaamstaal en stemgebruik. Veroorzaakt
een leerling bijvoorbeeld onrust, dan ga ik
naast hem staan en hoef ik verder nauwelijks in te grijpen. Zo bewaak ik de focus
en sfeer in de klas.”

Ben je er nog bij?

Instructie is nog zo’n belangrijke voorwaarde voor onderwijskwaliteit. Veel
Laurentiusscholen zijn aan de slag gegaan
met EDI (Expliciete Directe Instructie).
Alfons: “Je begint de les met het activeren
van de kennis die leerlingen al hebben.
Daarna geef je een korte en duidelijke
instructie. Je wilt dat leerlingen betrokken
zijn en blijven. Hoe je dat ziet? Simpel,
als een leerling naar buiten staart, is hij er
niet meer bij. Als de oogjes gaan glimmen wel.” Sandra: “Als leerkracht moet je
ﬂexibel zijn. Je hebt bijvoorbeeld spelling
op het programma staan, maar er is teveel
onrust. Dan doe ik het anders. Even klassieke muziek luisteren of elkaar masseren.
Er blijft minder tijd over voor spelling,
maar mijn les is veel effectiever.”

Maak bewuste keuzes

In het gesprek met de onderwijsinspectie
kwam ook reﬂectie ter sprake. Alfons: “Als
leerkracht moet je weten waarom je doet
wat je doet. Reﬂecteer op je handelen.
Wees een lerende leerkracht die zelfbewust eigen keuzes maakt.” Een mooi voorbeeld is Lisanne Kool, leerkracht groep
8 en talentbegeleider op de Godfried
Bomansschool (Rijswijk): “Ik probeer altijd
reﬂectief naar mijn eigen handelen te kijken en denk na over hoe we het onderwijs
zo goed mogelijk voor de kinderen kunnen
vormgeven. Waarom laten we kinderen eigenlijk een boekbespreking houden? Wat
heeft een kind met een bijzonder talent
nodig? Wat kan ik doen om betere instructies te geven? Wat kan ik de kinderen nog
meer meegeven? Dit soort vragen stel
ik mezelf continu.” Lisanne praat er veel
over in het team en ook met de kinderen.
Alfons: “Daarnaast heb je ook lerende
schoolleiders nodig die leerkrachten faciliteren, ondersteunen en begeleiden. Dat
doen we goed bij Laurentius.” ●
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Het geeft me zóveel plezier om kinderen te
laten groeien. Ik wil zo goed mogelijk aansluiten bij
hun behoeften en mogelijkheden. Neem de meer- en
hoogbegaafde kinderen: voor hen ben ik samen met
de expertgroep op zoek gegaan naar een passend
aanbod. We hebben onderzoek gedaan en een
ambitieplan voor de komende jaren geschreven. Eerst
zorgen we voor een passend aanbod in de klas en
daarna buiten de klas. We betrekken het team bij alle
plannen. Collega’s komen inmiddels naar me toe om te
sparren over kinderen, ze zijn er in de klas heel bewust
mee bezig. Ik ben echt trots op ons team! Hier krijg ik
zoveel energie van. Wil je meer weten? Altijd welkom!”
Lisanne Kool, Godfried Bomansschool (Rijswijk)

PYP: de muur
als schoolboek
“In het PYP voor conceptueel onderzoekend leren
leggen wij verbanden tussen de vakken, met name
op het gebied van wereldoriëntatie. Een PYP-thema
is bijvoorbeeld ‘De geograﬁsche ligging van de
gemeenschap heeft invloed op de organisatie van
de leefomgeving’. Zo’n stelling brengt een heel
leerproces op gang. De kinderen bepalen zelf welke
onderwerpen aan de orde komen, delen wat ze er al
over weten en besluiten wat ze nog willen leren. Ze
neuzen in boeken over rivieren, bergen of regenwouden. Ze interviewen mensen over het thema en
kijken rond in de directe omgeving om het geleerde
te koppelen aan de praktijk. Ik zoek bijvoorbeeld
onderwerpen uit Nieuwsbegrip erbij om begrijpend
lezen te koppelen aan het thema. De muur is ons
schoolboek: het hangt vol post-its, woordspinnen,
verhalen en aantekeningen. De leerkrachten investeren veel in de voorbereiding van het thema en zijn
tijdens de les vooral begeleider van het leerproces.
We bieden wat ze nodig hebben, bewaken de
leerdoelen en zijn doorlopend in gesprek; vragen
stellen, positieve feedback en feed-forward geven.
De kinderen krijgen zo alle ruimte om actief te leren
op hun eigen tempo en niveau.”
Lydia de Rooij, Mgr. Bekkersschool (Delft)

13
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Laurentius leert huisacademi

Netwerkbijeenkoms

Workshops /
webinars

→ ICT
→ Rekenen
→ Bewegingsonder
→ Interne begeleidi
→ Hoogbegaafdhe
→ Het jonge kind
→ Gedrag
→ Taal

→ Excel
→ EDI
→ Instructie op afstand
→ Progressive Mental Alignment
→ Adaptieve dia-toetsen
→ Uitwisseling onderwijs op afstand
→ ICT-workshops
→ Voor elke nieuwe deelnemer
Netwerkeen certificaat

Laurentius leert huisacademie 2020

Spelend
leren

Workshops /
webinars

bijeenkomsten

→ ICT
→ Rekenen
→ Bewegingsonderwijs
→ Interne begeleiding
→ Hoogbegaafdheid
→ Het jonge kind
→ Gedrag
→ Taal

→ Excel
→ EDI
→ Instructie op afstand
→ Progressive Mental Alignment
→ Adaptieve dia-toetsen
→ Uitwisseling onderwijs op afstand
→ ICT-workshops
→ Voor elke nieuwe deelnemer
een certificaat

De teams van de sc
in gesprek met elka
Hoe leren de kinder
en wat maak ik waa
Hoe kan het nog be
heb jij een idee?
Laat het me weten
Je helpt mij ermee!

Laurentius leert huisacademie 2020
NetwerkDe teams van de scholen
bijeenkomsten

Workshops /
webinars

in gesprek met elkaar

→ Excel
→ EDI
→ Instructie op afstand
→ Progressive Mental Alignment
→ Adaptieve dia-toetsen
→ Uitwisseling onderwijs op afstand
→ ICT-workshops
→ Voor elke nieuwe deelnemer
Trainingen
een certificaat

Trainingen
Laurentius On
Hoe leren de kinderen
→ ICT
en wat maak ik waar?
→→
Audittraining
→ Voor nieuwe colle
Rekenen
→ Kanjertraining
→ Voor conciërges
Hoe kan het nog beter,
→
Bewegingsonderwijs
→ Zelfverzekerd
Ondersteunen
→ Voor gymleerkra
heb jij een
idee?
→ Interne begeleiding
Laat het me weten
→
Hoogbegaafdheid
Communicatie
via Laurentius leert TV en S
Je helpt mij ermee!
→ Het jonge kind
→ Gedrag
→ Taal Laurentius Onderwijscafé

met Laurentius leert huisacademie

Laurentius leert huisacademie 2020

S

“

pelend leren is een thema dat erg leeft. Leerkracht Astrid Aalbers van de Mgr. Bekkersschool
(Delft) heeft het me in de praktijk laten zien
toen ik daar op bezoek was. Als coördinator van onze
huisacademie Laurentius leert heb ik daar een webinar aan gekoppeld. Die liep meteen vol”, vertelt Linda
van der Burgh. Dat verbaast Linda niet: “Ik zie hoe
leerkrachten hun vrijheid en creativiteit willen pakken.
Hoe ze willen aansluiten bij de natuur van leerlingen en
dan komt een thema als ‘Spelend leren’ als geroepen.
Leerkrachten weten natuurlijk als geen ander wat hun
leerlingen nodig hebben.”
Linda is tevens beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit en daardoor veel op Laurentiusscholen te vinden
die begeleiding nodig hebben. Ze weet zodoende
waar de leerbehoeften van leerkrachten liggen. Maar
ze draait het ook om: “Ik wil ook graag dat leerkrachten hun expertise aan Laurentius leert aanbieden. Dit
gebeurt al in de netwerkbijeenkomsten zoals die van
het ‘Jonge kind’, ‘Rekenen’, ‘Taal’ en ‘Gedrag’. Op die
manier kunnen we van en met elkaar leren.” ●
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→ Voor nieuwe collega's
Netwerk→ Voor conciërges
bijeenkomsten
→ Voor gymleerkrachten

Workshops→→ /Audittraining
Kanjertraining
webinars → Zelfverzekerd Ondersteunen

De teams van de scholen

→ ICT
→ Excel
in gesprek
metTV
elkaar
Communicatie via Laurentius
leert
en SharePoint
→ EDI
→ Rekenen
Hoe
leren
de
kinderen
→ Instructie op afstand
→ Bewegingsonderwijs
en wat
maakbegeleiding
ik waar?
→ Progressive Mental Alignment
→ Interne
→ Adaptieve dia-toetsen
Hoe→kan
het nog beter,
Hoogbegaafdheid
→ Uitwisseling onderwijs op afstand
jonge
kind
heb→
jijHet
een
idee?
→ ICT-workshops
→ Gedrag
Laat het me weten
→ Voor elke nieuwe deelnemer
→ Taal
Je helpt mij ermee!
een certificaat

De teams
van deOnderwijscafé
scholen
Laurentius
in gesprek met elkaar
→ Audittraining
Voor de
nieuwe
collega's
Hoe→leren
kinderen
→ Kanjertraining
→
Voor
conciërges
en wat maak ik waar?
→ Zelfverzekerd Ondersteunen
→ Voor gymleerkrachten
Hoe kan het nog beter,
heb jij een idee?
Communicatie via Laurentius
TVweten
en SharePoint
Laatleert
het me
Je helpt mij ermee!

Trainingen

Trainingen

Laurentius Onderwijscafé

→ Audittraining
→ Kanjertraining
→ Zelfverzekerd Ondersteunen

→ Voor nieuwe collega's
→ Voor conciërges
→ Voor gymleerkrachten
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Digitaal onderwijs
Jonge Ofﬁce 365-ambassadeurs:

Nieuwe collega

“Leuk om
klasgenoten
te helpen”

F

ilip wil graag nog veel meer leren over programmeren, misschien wordt hij later wel programmeur. En Rashaan zegt: “Ik ben echt dol op Sway en
ik maak graag mijn opdrachten op PowerPoints met
foto’s of ﬁlmpjes.” Klasgenoot Abbi vindt het heel
erg leuk om leerlingen te helpen als ze met de digitale wereld aan het stoeien zijn. En, oh ja, ze chatten
of bellen op Teams, vooral tijdens de lockdown.
Trouwens, het interview met deze Ofﬁce 365-ambassadeurs gebeurde ook op Teams. De leerlingen
van de Mariaschool (Rijswijk) keken vol vertrouwen,
ze waren duidelijk wel vaker online geweest.
Meester Rynell (Offerman, ICT- en communicatieadviseur) heeft hen opgeleid tot ware Ofﬁce 365-ambassadeurs. In vijf lessen weten ze alles over de applicaties binnen Ofﬁce en waarom een wachtwoord
zo belangrijk is: “Mediawijsheid is heel belangrijk. Je
moet weten waarom je bepaalde dingen moet doen.
Een wachtwoord beschermt je privacy. Dat weten ze
heel goed nu.” ICT-coördinator en leerkracht Natasja
Degenkamp vult Rynell aan: “Onze Ofﬁce 365-ambassadeurs helpen niet alleen hun klasgenootjes,
ze geven hun kennis ook door aan andere groepen.
Nu we nog in de coronacrisis zitten, is dat natuurlijk
lastig. Maar ons doel blijft dat onze Ofﬁce 365-ambassadeurs andere leerlingen ook gaan opleiden.”
Ouders zijn trouwens ook blij, want die kunnen nu
met hun computervragen bij hun kinderen terecht. ●
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Jong
en boordevol
ideeën

V

an leerling op De
Oostpoort naar
stagiair op tal van
Laurentiusscholen,
naar leraarondersteuner en LIO’er op de Titus
Brandsma. Sara Zimmerman (student pabo
Thomas More en LIO’er Titus Brandsmaschool Delft) heeft er op haar jonge leeftijd
al een hele Laurentiuscarrière op zitten.
“De meeste stages heb ik bij de Laurentius
Stichting gelopen en ook mijn LIO wilde ik per
se hier doen. Waarom? Ik ben in alle schoolteams volwaardig opgenomen. Ook als stagiair doet je mening ertoe. Je hebt niet zoveel
ervaring als de anderen, maar je kijkt wel met
een frisse blik naar onderwijs en de school
waar je stage loopt.”
“Bij mijn stage op De Oostpoort (Delft)
gebruikte ik bijvoorbeeld eens een bak met
water om de kinderen te laten zien welke
hoogteverschillen er in ons land zijn en wat er
gebeurt bij hoogwater of een dijkdoorbraak.
De collega’s vonden het mooi hoe ik aardrijkskunde tastbaar maakte. Die bak was erg
gewild!” Inmiddels doet ze haar LIO-stage
in groep 3 van de Titus Brandsma en ondersteunt ze het team om leerachterstanden aan
te pakken. “Ook in dit team voel ik me echt
thuis. Ik hou van de sfeer die hier heerst: ons
onderwijs ontwikkelen, leren van elkaar, fouten mogen maken, kijken naar wat wél kan en
natuurlijk een dosis plezier.” ●

inhoud

Wij zetten door

Arbo-beleidsmedewerker
Caroline van Dijk

Leerkrachten
hebben nu

rust en
nodig”
ruimte
“Er wordt enorm veel gevraagd
van leerkrachten. Ik hoop echt
dat ze snel hun autonomie weer
terugkrijgen,” zegt Caroline van
Dijk, arbo-beleidsmedewerker. Ze
benoemt de ongelofelijke omslag
die van de ene op de andere dag
vorig jaar maart plaatsvond. Met
nul voorbereidingstijd ging iedereen van fysiek lesgeven naar
onderwijs-op-afstand. Caroline:
“Het raakte iedereen van onze
organisatie, ook persoonlijk. Maar
ik zie een ongelofelijke veerkracht
bij collega’s. Dat geeft vertrouwen
in de toekomst.”
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“

V

óór de coronacrisis stond arbo
een beetje op de achtergrond. Dat
hoort ook zo”, zegt Caroline. “Met 95
procent van de collega’s gaat het goed.
Maar op 16 maart 2020 werd duidelijk
dat iedereen, op wat voor manier dan
ook, geraakt werd.” Was er veel angst?
Caroline: “Vooral reële zorgen. Collega’s
die een kwetsbare gezondheid hebben,
mantelzorger zijn, of bezorgd zijn om
hun gezin en naasten. De beleving van
angst of bezorgdheid mag er zijn, zonder
oordeel. Ik vind het een teken van eigenaarschap en verantwoordelijkheid als
je je worsteling laat zien. Op dat moment
komt er ook ruimte voor oplossingen:
wat heb je nodig, wat zijn de mogelijkheden? Het is ontzettend belangrijk
dat collega’s gezien worden en dat er
geluisterd wordt.”

Persoonlijke aandacht.
Een voordeurbezoekje bij een
collega die in de put zit. Het lijkt
eenvoudig, maar doet veel!”
Marja Bocxe,
schoolleider Cornelis Musius, Delft

Stickeren

Caroline vertelt hoe iedereen in die eerste lockdown er meteen voor ging: “We
raakten met z’n allen in een ﬂow. Toen de
scholen half open gingen, kwam de focus
ook te liggen op de fysieke veiligheid in
het lokaal. We zijn aan de slag gegaan
met beschermingsmiddelen en collega’s

inhoud

HR 2020

Human Resource

208 OOP

694 OP

14%
mannen

902
collega’s 11

86%
vrouwen

125 777

lerenstudenten
9 werken-

10

LIO’ers

Eerste gesprek

Daling verzuim 2020

236

5,74%

2019
Den
Haag

Daling
verzuim
2020

2020
Rotterdam

6,31%

194

7

2018

Samen kijken wat nodig is

gesprekken
met zij-instromers

LIO’ers

in dienst

Gemiddeld 2,5 week

Handtekening nieuwe collega

Externe
inhuur

4,97%

2019

2020

Caroline ervaart deze crisistijd als enorm
uitdagend, maar bovenal zingevend. “Ik
werk intensief met schoolleiders samen.
Als ze niet uit de puzzel komen, dan belanden ze vanzelf bij mij. Samen kijk je wat
nodig is. Gelukkig hebben we een geweldig netwerk. Denk aan onze bedrijfsarts,
maatschappelijk werker, arbo-adviseur
en coaches. Meer dan ooit leveren we
maatwerk.”

Het is mijn
werk ervoor te
zorgen dat elke
leerling en elke leraar
een frisse en veilige
werkplek heeft. We
moeten voortdurend
met elkaar kijken:
werkt het? Ik weet
het natuurlijk niet, ik
sta immers niet voor
de groep, maar ik
kan wel meedenken
in wat technisch
haalbaar is.”

vrijwel niet

Bossen bloemen

5,74%

op de scholen gingen ‘stickeren’, looprichtingen maken en alles wat er nodig is
voor de anderhalve meter afstand tussen
volwassenen. En dan waren er vragen zoals ‘wie geeft thuisonderwijs, wie is fysiek
op school?’ Er moet nog steeds enorm
geschakeld worden en dat zal zijn sporen
nalaten.”
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Zij-instromers in dienst

gesprekken met open sollicitanten

4,97%
Herkomst sollicitanten
2018
Delft

nieuwe
collega’s

Gemiddeld 1,5 week

Plaatsing vacature

6,31%

131

voor collega’s

169

Menselijke maat

Natuurlijk komt ook de uitbraak van de
Britse variant van Covid-19 eind vorig jaar
op De Willibrord in Bergschenhoek ter
sprake. Caroline: “Wij staan in voortdurend contact met de GGD en ons oogmerk
is en blijft: veiligheid. Samen met De Willibrord hebben we daarom onafhankelijk
besloten om de school te sluiten, omdat
we die veiligheid niet langer meer konden
garanderen.” De aandacht voor het wel
en wee van de collega’s in de scholen
blijft onverminderd: “Wat ik zie, is dat het
belang van communicatie en contact veel
zichtbaarder is. Voor mijn werk is dat een
verrijking. Er is geen zwart of wit, het is
veel menselijker. En dat is kenmerkend
voor onze Laurentiuscultuur, waarin vertrouwen in elkaar zo’n grote rol speelt.
Ik ben daar dankbaar om.” ●

Harry Buijs,
facilitair manager
Laurentius Stichting
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Nieuwe collega

V

ers afgestudeerd aan de pabo Enschede stond Rosalie Overbeek,
leerkracht groep 7 op de Rosaschool (Den Haag) te trappelen om
aan de slag te gaan. Maar in het oosten van het land
vond ze geen fulltime baan op een school die past bij
haar interesses. Dus ging ze (letterlijk) verder kijken
en werkt sinds oktober op de Rosaschool
in Den Haag. "Een ﬂink contrast met waar
ik ben opgegroeid", zegt een enthousiaste
Rosalie. "Ik kom uit een landelijke omgeving.
De scholen zijn er veel minder divers. Op de pabo wilde ik al breder
kijken en heb ik meegelopen op NT2-scholen. Dat vond ik interessant.”
De multiculturele Rosaschool was een bewuste keuze: “Je wordt enorm
uitgedaagd. Je moet inspelen op heel verschillende niveaus van de kinderen, veel lesstof visueel maken en zorgvuldig formuleren, ook richting
ouders. Ik vertel de kinderen veel over het dagelijks leven in het oosten.
Bijvoorbeeld wat er allemaal leeft en groeit op de boerderij en wat een
bebouwde kom is. Heerlijk, die verwondering! En weet je, alle kinderen
zijn hetzelfde: ze willen allemaal positieve aandacht, iedereen wil leren.”
De collega’s van de Rosaschool hebben Rosalie met open armen ontvangen. “Ik heb veel steun aan mijn collega in de parallelgroep. Van een
andere collega leer ik veel over interculturele communicatie. Deze plek
is echt mijn tweede thuis aan het worden.” ●

Lesgeven binnen de
bebouwde kom

Uit het raam klimmen
groeien worteltjes? Wat voor beestjes
en schoenen uit!
onder de stenen? Welke stadia doorloopt
Hoeschuilen

Leren buiten de school

een lieveheersbeestje? Waarom zijn insecten belangrijk? Hoe smaakt een druif of rode bes? Dit, en veel
meer, leren de kinderen in de moestuintjes en op het
blotevoetenpad van de Pius X (Bergschenhoek). Rianne Blonk, leerkracht groep 3 en coördinator natuur
& techniek, is één van de initiatiefnemers. “De natuur
is ontzettend leerzaam en gezond voor kinderen. Op
onze school willen we de band met de natuur stimuleren. Daarom zijn we eerst gestart met de moestuinen.
Geweldig hoe iedereen hier helpt met zaaien, poten en
het onderhoud, óók ouders en grootouders!”
Het idee voor een blotevoetenpad sluimerde al een
tijdje bij Rianne en werd werkelijkheid tijdens de eerste
schoolsluiting in maart ‘20. “Met een aantal leerkrachten zijn we aan de slag gegaan. Via via haalden we
overal materialen vandaan: houtsnippers, cacaodoppen, schelpen, stenen, boomstammen. Veel vrijwilligers haakten aan, zo leuk! Het pad heeft een enorme
aantrekkingskracht op de kinderen. Ze vinden het
heerlijk om al die structuren te voelen, de warmte, of
de kou. Sommigen vinden het spannend en stappen
met hulp van anderen toch dapper over hun aarzelingen heen. Onze tuintjes en het pad versterken niet
alleen onze band met de natuur, maar ook met onszelf
en elkaar!” ●
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Leren buiten de school

E

mma en Angel zijn leerling op
Laurentius De Praktijkschool
(Delft) én leren op de TOP Academie Delft. Dit is een samenwerking tussen twee Delftse
praktijkscholen, het Reinier de
Graaf ziekenhuis, HAGO zorg en
de gemeente Delft. “In ongeveer
anderhalf jaar halen de leerlingen
hun diploma’s om als professioneel schoonmaker in het ziekenhuis te kunnen werken”, vertelt
leerkracht Annemarie Noort van
de Praktijkschool. “Ze krijgen natuurlijk theorie, lopen een aantal
ochtenden stage in het ziekenhuis in Delft en een dagdeel in
het Reinier de Graaf Voorburg.
In Voorburg staat een hele etage
leeg, dus daar kunnen we naar
hartenlust oefenen.”

Dít zijn de
vakmensen
die we hard
nodig hebben
19

De meiden vertellen enthousiast over hun stage. Emma: “We
komen op allerlei plekken, van de
balies tot de verpleegafdelingen.
Ook de isolatiekamers maken we
schoon, ik weet precies hoe dat
moet. Die kamers doen we trouwens wel aan het eind van onze
ronde, want je moet beschermende kleding aan.” Angel: “Ik werk
vaak op dezelfde afdeling en daar
ken ik de verpleging goed. Ik voel
me een deel van hun team. Ik
overleg met de verpleegkundigen
wat ik wel of niet doe, want ik
moet me wel aan mijn contract
houden. Maar als een patiënt me
vraagt om bloemen in een vaas
te zetten, dan doe ik het meestal
wel. Daar worden we allemaal blij
van.” Emma en Angel genieten
allebei van het contact met de
patiënten en de collega’s. Emma
kijkt ernaar uit om over een jaar
een baan te hebben in het ziekenhuis. Angel gaat nog verder leren
op het mbo, want zij wil graag
assistent in de zorg worden. ●
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plezier

samen

open

eigenaarschap

groei

toekomstgericht

Werken, leren, stage lopen?
Afstuderen of zij-instromen?
Welkom bij Laurentius!
Kijk op www.werkenbijlaurentius.nl
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