
 
 

 
 

 
 
 
 

Een nieuw begin tussen weelderige wilgen 
 

        
 
Hèlen Jutte is de nieuwe schoolleider van de Wilgenhoek (Berkel en Rodenrijs) en heeft 
daarmee het stokje van Bert van der Tol overgenomen die met pensioen is gegaan. Voor 
Hèlen markeert dit een nieuw begin. Begonnen als leerkracht bij de naburige Poolster, 
waarna intern begeleider op de Delftse Cornelis Musius, doorgepakt op de Mariaschool 
Rijswijk én vervolgens op de Piramide, maakt ze de cirkel rond tussen de wilgen. Zo’n 
nieuw begin vraagt veel, namelijk: langdurig observeren en op je handen zitten. Hèlen: “De 
grootste uitdaging is die mailbox met rust te laten. Eerst luisteren en contact maken. 
Kijken, kijken en nog eens kijken.” 
 

 
 
“Het team is de schatkamer van je school is mijn ervaring. Dat zie je aan hoe leerkrachten 
omgaan met de coronacrisis, maar ik zie het ook in hoe leerkrachten inspringen als 
anderszins de nood aan de man is. Leerkrachten hier hebben geen enkele moeite zelf gymles 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
te geven. Dat vind ik echt top en geeft me meteen het gevoel dat we samen de handen uit 
de mouwen steken. We zijn natuurlijk nog maar net bezig. De opening van het schooljaar 
was anders dan anders. Ik ben een nieuwe schooldirecteur en nu moet ik zwaaien naar de 
ouders die buiten de school staan. Dat voelt erg vreemd, want ik wil contact met ouders 
maken, horen wat ze te zeggen hebben.” Hèlen zegt het evenwel monter. Ze laat zich niet uit 
het veld slaan en heeft er zichtbaar zin in. Dat is trouwens ook te zien: er staan overal 
bloemen. De kersverse schoolleider is gastvrouw in hart en nieren. 
 
Hoe wil je bekend staan? 
Haar levendige loopbaan heeft zich voornamelijk afgespeeld onder de paraplu van de 
Laurentius. Daar voelt Hèlen zich thuis. Ze zegt daarover: “Bij de Laurentius heb ik nooit het 
gevoel dat ik er alleen voor sta.” Op de eerste stappen in haar schoolleiderschap wordt ze 
begeleid door Linda van der Burgh die, net zoals Hèlen, vele sporen heeft nagelaten in 
‘Laurentiusland’. Linda is beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit én aanjager van 
Laurentius Leert. Zij spreekt uit ervaring als ze zegt: “Of je nu net op een school als directeur 
begint of er al langere tijd zit, het is goed om je steeds af te vragen wat je wilt dat de mensen 
over je school zeggen. Hoe wil je bekend staan? Hoe wil je je onderwijskwaliteit zichtbaar 
maken? Dat vind ik mooie richtlijnen.” 
 
Verruimde blik 
Hèlen zelf is een schatkamer als het gaat om uiteenlopende ervaringen in het 
basisonderwijs. “Ik hou ervan mijn blik te verruimen. Dat vind ik verrijkend En ik denk dat dat 
voor iedereen geldt. Voor onze kinderen, voor ons volwassenen.”  


