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In dit jaarverslag vertellen 
we graag meer over deze on-
derwerpen”, vertelt Saskia 

Schenning, sinds 15 augustus 
2016 voorzitter van het College 

van Bestuur van de Laurentius 
Stichting. Bijna vanzelfsprekend werd 
zij ontvangen op het stafbureau en 
door de schooldirecties. “De grote 
betrokkenheid van de mensen bij de 
stichting, het onderwijs en elkaar viel 
meteen op: ‘samen’. Ook blijkt er volop 
sprake van innovatie op de scholen. 

Bijvoorbeeld onderzoekend en ontdek-
kend leren. Natuurlijk kijk ik kritisch 
en leg ik eigen accenten om ervoor te 
zorgen dat we een professionele leer-
gemeenschap blijven - en wellicht nog 
een slagje beter worden.” 

Lerende organisatie
Met het oog op de professionele 
leergemeenschap leert de Laurentius 
Stichting zelf ook. Saskia: “Neem de 
gesprekkencyclus, die de afgelopen 
jaren vaak niet goed genoeg bleek om 

collega’s te inspireren en te motiveren. 
Daarom gaan we het anders aanpak-
ken. Makkelijker, minder vrijblijvend en 
met ieders talenten als uitgangspunt. 
Met het nieuwe digitale instrument 
Coo7 gaan medewerkers zelf aan de 
knoppen van hun ontwikkeling draai-
en. Als stichting leren we ook hoe we 
startende leerkrachten beter kunnen 
ondersteunen. En hoe we collega’s kun-
nen helpen om gezond te blijven, of, 
in geval van uitval, weer op het goede 
spoor kunnen helpen. Elke school heeft 
een preventiemedewerker en voor de 
hele stichting hebben we een arbo-
coördinator.” Volop ontwikkelingen 
dus binnen de Laurentius Stichting én 
volop werk aan de winkel. ■

Samenwerken. Innoveren. Een professionele leergemeenschap zijn. Op koers blijven. 
Met deze termen vatten we het jaar 2016 samen. Er zijn nieuwe transparante gebou
wen gerealiseerd waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten en samen
werken. Meer scholen zijn gaan werken met IPC, projecten, thema’s en moderne leer
middelen, zoals ICT. Er zijn nieuwe inzichten en werkwijzen ontstaan om het leren te 
verbeteren. Tal van ouders hebben zich weer sterk betrokken getoond bij onze scholen. 
Op elke school zijn preventiemedewerkers geïntroduceerd. De nieuwe gesprekkencyclus 
met Coo7, waarmee collega’s zich kunnen blijven ontwikkelen, is in de steigers gezet. En 
de regionale invalpool Pool West is opgericht om vervangingen eenvoudiger te maken.
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Omgaan met verschillen

Onze omgang met diversiteit 
staat volop in de maatschap-
pelijke belangstelling. Het mag 

dan ook geen wonder heten dat dit 
ook bij een onderwijsorganisatie als 
de Laurentius Stichting het geval is. 
Leerkrachten, schoolleiders, beleidsme-
dewerkers, kortom alle medewerkers 
verhouden zich op uiteenlopende wijze 
tot de levensbeschouwelijke grondslag 
van de Laurentius Stichting. Maar 
hoe breng je nu die verschillen op 
respectvolle wijze ter sprake? Dat was 

het thema dat de kerngroep identiteit 
centraal stelde in 2016. In de geani-
meerde gesprekken die directeuren 
en identiteitscoördinatoren voerden, 
werd nadrukkelijk niet gezocht naar 
consensus, want verschillen mogen 
bestaan. Rond Pinksteren werd dit bij 
het directeurenoverleg ook belicht 
door een Bijbelse bezinning op de 
uitstorting van de Heilige Geest zoals 
beschreven in Handelingen: iedereen 
sprak zijn eigen taal en toch verstond 
iedereen elkaar.

In gesprek over 
verschillen
Dat verschillen niet weg-
gepoetst hoeven te worden, 
heeft ertoe geleid dat de kern-
groep identiteit de tweede 
helft van 2016 het motto in het 
leven heeft geroepen ‘Hoe ga 
ik in gesprek en hoe blijf ik in 
gesprek?’. In dit kader heeft 
onderwijsman Dick de Groot 

de workshop ‘Ik ben omdat wij zijn’ 
gegeven aan de identiteitscoördina-
toren. Ook vonden er rondetafelge-
sprekken tussen verschillende school-
directeuren plaats waarin ervaringen 
met religieuze, culturele en politieke 
verschillen werden uitgewisseld. Eén 
van de thema’s die uit deze gesprek-
ken naar voren kwam, was hoe je je als 
schoolleider kunt verhouden tot het 
‘systeem’, terwijl de praktijk daar vaak 
haaks op staat. De rondetafelgesprek-
ken worden in 2017 voortgezet. ■
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#samen

#samen

#innovatie

#professionele  
leergemeenschap

#professionele  
leergemeenschap

#op koers blijven

“
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Leerpleinen De Piramide

Samen leren en ontdekken 
Sinds eind februari 2016 heeft De Piramide een nieuw school-
gebouw. Het gebouw met zijn transparante klaslokalen en 
kleurrijke leerpleinen past als een jas bij het onderwijscon-
cept van de school. Schooldirecteur Ronald van Leeuwen legt 
uit hoe de nieuwe jas voelt.

De Piramide was lange tijd 
gehuisvest in een oud schoolge-
bouw. De lange gangen met de 

aanpalende klaslokalen hadden een 
besloten karakter. Het nieuwe school-
gebouw heeft een open en dynamische 
uitstraling: klaslokalen met grote gla-
zen wanden die uitkijken op kleurrijke 
leerpleinen, ingericht met kleinere en 
grotere werkplekken.

Samen 
De leerpleinen zijn meer dan een plek 
om elkaar te ontmoeten. “In de klas 
krijgen de kinderen instructie”, vertelt 
Ronald. “Daarna krijgen zij de gelegen-
heid om samen in gesprek te gaan over 
de aangeboden leerstof. De leerplei-
nen bieden de ruimte die ze daarvoor 
nodig hebben. Zij kunnen er samen 
werken of opdrachten uitvoeren, 
waarbij sociale vaardigheden een rol 
spelen. Ook kinderen die individueel 
aan het werk gaan, vinden een plek op 
de leerpleinen. Zo leren zij verantwoor-
delijk te worden voor hun leerproces 
en zelfstandig te werken.”  
  
Hoogwaardig en innovatief 
Bij De Piramide wil het schoolteam 
het beste uit de leerlingen halen. Dat 
omvat ook leren samenwerken, com-
municeren, overleggen, presenteren 
en 21e eeuwse vaardigheden ontwik-
kelen. Ronald: “We streven ernaar 
hoogwaardig onderwijs te bieden. 
Zo werken we groepsdoorbrekend bij 

lesactiviteiten die zich daarvoor lenen, 
zoals wereldoriënterende vakken. Dat 
gebeurt op de leerpleinen. Kinderen 
uit verschillende groepen werken er 
samen aan een opdracht of bereiden 
een presentatie voor. In de bovenbouw 
werken kinderen uit verschillende 
groepen ook aan rekenopdrachten of 
plusopdrachten. Zo kan ieder kind zich 
op zijn eigen niveau ontwikkelen. We 
maken daarbij gebruik van laptops 
of tablets. Op de leerpleinen staan 
ook drie techniektorens, gevuld met 
materiaal dat gebruikt wordt tijdens 
de technieklessen.”

Wennen
De overstap naar het nieuwe gebouw 
ging niet vanzelf. Ronald: “Het is 
wennen. Iedereen moet omschakelen, 
want de groepen hebben geen eigen 
wereldje meer. Als je door het gebouw 
loopt, kun je zien wat er in de klas 
gebeurt. Daarnaast vereist het werken 
met leerpleinen een coachende en 
begeleidende rol van de leerkracht en 
daarin ontwikkelen we ons.” 

Blijven ontwikkelen
Het schoolgebouw met al zijn moge-
lijkheden en transparantie stelt leraren 
in staat om van elkaar te leren, ervarin-
gen uit te wisselen en samen te werken 
aan het verder verbeteren van elkaars 
handelen. Ronald: “Het is mijn taak 
om dat proces te faciliteren door het 
onderwerp te benoemen, te bespreken, 

te stimuleren en steeds weer onder de 
aandacht te brengen. Het is belangrijk 
om dingen uit te proberen, dat met 
elkaar te evalueren en zo nodig bij 
te stellen. Zo wordt duidelijk hoe we 
elkaar kunnen ondersteunen. De rol 
van de leerkrachten die het snel oppak-
ken is daarbij erg belangrijk, want zij 

trekken de anderen mee. Het is dus een 
continu ontwikkelingsproces. We zijn 
in beweging en op de goede weg, maar 
we lopen nog niet voorop. Kortom, dit 
prachtige schoolgebouw biedt fantas-
tische mogelijkheden voor het onder-
wijs en het is een uitdaging om die 
optimaal te benutten.” ■

Positionering, van buiten en van binnen

De Laurentius Praktijkschool als 
hofleverancier van praktijkonderwijs

Je moet het maar durven als schoolleider.  
Wilbert van Beukering, directeur van de 
Laurentius Praktijkschool, nam een onver-
valst én onorthodox communicatiebureau in 
de arm om zijn school stevig te positioneren 

als de hofleverancier van praktijkonderwijs. 

Bureau The Zooooo ontwikkelde 
een nieuw logo, met paars en 
geel en een handig ogende 

uil, die tevens als mascotte dient. 
Het bureau kwam ook met taal die 
direct aansluit bij onze tijdgeest: geen 
grote, ver-weg-woorden, maar eerder 
woorden die doen denken aan Toon 

Tellegen. Speels, robuust en eigenzin-
nig – niet voor niets is het lettertype 
‘meatball’. De huisstijl van de school is 
aangepast, van website tot schorten. 
En leerlingen zijn met docenten bezig 
om de kas in de tuin achter de school 
om te dopen in de opgefriste huisstijl. 
Maar, vinden Wilbert en zijn team, er 

moet nog meer gebeuren. Er zijn bij-
voorbeeld een hoop zaken die gewoon 
opgeruimd dan wel weggegooid kun-
nen worden.

Op reis
Een frisse wind waait dus door de 
Laurentius Praktijkschool. Maar voor 
schoolleider Van Beukering is een 
ander imago geen vernislaagje. Ook 
de cultuur moet worden afgestoft: 
“De uitstraling die we nu hebben is 
levensecht en eerlijk. Down to earth. 
Ik wil dat de leerlingen trots op hun 
school zijn. Ik wil dat ze echt weten dat 
‘samen niet alleen is’. Tegelijk realiseer 
ik me dat ook onze cultuur binnens-

kamers toe is aan een transformatie. 
The Zooooo heeft ons de weg gewe-
zen.” Irene Koel van The Zooooo zegt 
over de Laurentius Praktijkschool: 
“Ze zijn echt op reis en die reis mag 
best een jaar of drie duren. Eén van 
mijn adviezen aan deze school is: laat 
mensen voelen dat je aandachtig bent. 
Hou vol.” ■

#samen#innovatie

#professionele  
leergemeenschap

#op koers blijven

#samen#innovatie #professionele  
leergemeenschap
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Meer begrijpen van de wereld om je heen

Let’s code!

Elke school van de Laurentius Stichting heeft een eigen ICT-
coach. Tijdens de ICT-studiedag in oktober 2016 hebben alle 
ICT-coaches zich verdiept in het programmeren. Wat is het? 
Waarom is het belangrijk? Welke materialen zijn geschikt 
voor het primair onderwijs? Er is een link gelegd naar het 
curriculum van de toekomst waarin het leren programmeren 
een belangrijke rol speelt.

De collega’s zijn zelf ook praktisch 
aan de slag gegaan en hebben 
een workshop Scratch gevolgd. 

Scratch is een programma waarmee 
kinderen kunnen leren programmeren. 
Ze kunnen allerlei leuke programma’s 
maken, zoals interactieve strips, mu-
ziekprogramma’s en spelletjes. Je kunt 
Scratch opvatten als een grafische pro-
grammeeromgeving. Grafisch omdat 
je niet typt, maar met blokjes sleept, 
programmeren omdat de stapels 
blokjes een programma vormen waar 
je computer naar luistert.

Minicomputer
Ook kregen de ICT-coaches een 
Micro:bit mee naar huis. De Micro:bit 
is een minicomputer die in Engeland 
door de overheid aan alle kinderen 
in de groepen 7 is uitgedeeld met het 
doel om kinderen in de basisschool-
leeftijd te interesseren voor het pro-
grammeren. Een Micro:bit leent zich er 
uitstekend voor om te leren program-
meren en resultaten via deze minicom-
puter tot ‘leven’ te brengen. In de loop 

van de dag hebben de leerkrachten ook 
leren programmeren met de Micro:bit, 
zodat ze er de volgende dag direct mee 
aan de slag konden met de kinderen 
op school. Daarnaast maakte men 
tijdens de workshoprondes kennis met 
verschillende programmeermaterialen 
voor kinderen vanaf de onderbouw-
leeftijd.

Scholen aan de slag
Op een aantal scholen is men enthou-
siast aan de gang gegaan met pro-
grammeren voor kinderen. Zo krijgen 
de kinderen op De Willibrord bijvoor-
beeld een lessencyclus programmeren 
in verschillende groepen waarbij ze in 
enkele maanden tijd onder begeleiding 
van ouders leren programmeren met 
Beebots, Scratch, Lego WeDo en Lego 
Mindstorms. De kinderen leren zelfs 
programmeren met behulp van pen en 
papier! In de HUB van De Christoffel is 
het programmeren een vast onderdeel 
geworden. Daar zijn kinderen in de bo-
venbouw o.a. met Scratch en Arduino 
aan de slag gegaan. ■

De Kwakel

LEGO in het onderwijs
Je kent ze van de blokjes, 
maar er is veel meer. LEGO 
Educatie is de tak binnen 
LEGO die zich volledig richt op 
educatief LEGO, onderwijs-
methoden en leerlijnen. LEGO 
doet veel onderzoek naar de 
manieren waarop kinderen 
leren en ontwikkelt producten 
die hierbij kunnen helpen en 
die leren leuk maken. Jena-
planschool De Kwakel werkt 
vanaf groep 3 met een leerlijn 
LEGO. 

De opdrachten met LEGO vallen 
binnen de domeinen Natuur 
en Techniek, Nederlandse 

Taal, Rekenen/Wiskunde en Mens en 
Samenleving. Doordat de leerlingen 
praktisch bezig zijn, verwerven ze niet 
alleen kennis, maar ook 21e eeuwse 
vaardigheden: samenwerken, com-
municeren, creativiteit, kritisch denken 
en problemen oplossen. Competenties 
die belangrijk zijn in de huidige ken-
nis- en netwerksamenleving. Ze helpen 
leerlingen hun weg te vinden in een 
complexe wereld. 
 
LearnToLearn voor 6 – 9 jaar
Met deze doos kun je met de hele klas 
aan de slag. Ieder kind krijgt een eigen 
setje. De opdrachten passen bij diverse 
vakgebieden: rekenen, taal, techniek, 
etc. De opdrachten starten met vier 

lessen om een bouwvergunning te 
halen. Dit is een goede intro op de 
manier van werken: je wilt immers 
niet dat de LEGO-steentjes kwijt gaan 
raken. Met LearnToLearn leggen we de 
basis voor de volgende stap met LEGO.

LEGO WeDo voor 9 – 11 jaar
Dit is een bouwset waarmee kinderen 
de wetenschap kunnen ontdekken. 
Leerlingen worden aangemoedigd 
om hun grenzen op het gebied van 
creativiteit te verleggen, onderzoek 
te doen, te ontwerpen, innovatieve 
ontwerpen te maken en hun 
ideeën te delen met klasgenoten. 
Dit alles door de combinatie van 
veelzijdigheid van de LEGO stenen en 

de programmeermogelijkheden van 
digitale technologie. Meer informatie 
op Youtube via http://bit.do/we-do.

LEGO Mindstorms vanaf 11 jaar
Robotics Invention Systems is een 
uitbreiding op de LEGO-bouwsteentjes. 
De basis van Mindstorms is een 
centrale besturingsmodule waarmee 
zelfgebouwde creaties uitgerust 
kunnen worden met elektromotoren 
en sensoren die onder andere tast, 
licht, rotatie, afstand, geluidsvolume 
en temperatuur waarnemen. Deze 
kunnen door middel van de software 
worden geprogrammeerd met een 
computer. Zo kun je op zichzelf 
werkende LEGO-creaties maken. ■

#innovatie #professionele  
leergemeenschap

#samen#innovatie #professionele  
leergemeenschap

Vaders  
helpen
Op vrijdag begeleiden 
meerdere vaders de kinderen 
van groep 5 t/m 8. Zij zijn 
in kleine groepjes bezig 
met LEGO WeDo en LEGO 
Mindstorms. De kinderen 
werken zes tot acht weken 
aan een project. Een 
leerkracht zegt: “We weten 
niet wie hier nu het meest van 
genieten… de kinderen of de 
vaders!” Leerlingen Jasper 
en Hugo vertellen: “Voor de 
één is het werken met LEGO 
een extra uitdaging, omdat je 
een plusleerling bent. Voor de 
ander is het een manier om 
dingen op een andere manier 
te leren. Je leert zo heel goed 
programmeren. In de eerste 
les bouw je een auto, die de 
weg kan volgen. Je maakt 
eigenlijk eerst een basis. 
Daarna leer je hem program-
meren, zodat hij bijvoorbeeld 
achteruit kan rijden en niet 
kan botsen. Wij vinden het 
heel leuk om te doen en ook 
om begeleid te worden door 
de vaders!”
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De Gouden Grif fel maakt werk van doorgaande li jn

Kleuters op leerwerkpleinen
De Gouden Griffel wil een antwoord zijn op onze tijdgeest  
die veel eist van mensen. Daarom werkt dit IKC vanuit de 
visie dat je het niet alleen hoeft te doen, dat mensen voor 
elkaar zorgen, van groot tot klein.

Kenmerkend voor De Gouden Grif-
fel is de ‘groepsdoorbrekende’ 
zorgzaamheid. Dit komt tot 

uiting doordat verschillende groepen 
in units zijn ondergebracht. Oudere 
leerlingen kunnen zo jongere kinderen 
bijstaan. Maar ook de open deuren van 
de klaslokalen bevorderen een sfeer 
van toegankelijkheid. Kinderen van de 
basisschool werken ‘s middags samen 
aan opdrachten op leerwerkpleinen, 
veelal te vinden in de brede gangen 
van De Gouden Griffel. ’s Morgens 
werken ze daar individueel en in stilte 
aan opdrachten. Je zou verwachten 
dat dit moeilijk te hanteren is, maar 
niets is minder waar. Leerlingen gaan 
simpelweg aan de slag. Ze weten wat 
ze moeten doen en daardoor waar ze 
aan toe zijn.

Zelfvertrouwen groeit
Dat het Integraal Kind Centrum (IKC) 
ook van leerwerkpleinen gebruik is 
gaan maken, werkt heel goed. De 
Gouden Griffel beoogt een doorgaande 
leerlijn en laat ook kleuters op gezette 
uren op leerwerkpleinen werken, 

met alle spelregels die daarbij horen. 
Ze maken er bijvoorbeeld puzzels. 
Yvonne van der Heijden, directeur van 
De Gouden Griffel, zegt: “Ik zie het 
zelfvertrouwen ook bij de kinderen 
van het IKC groeien, juist doordat zij 
zelfstandig, zonder al te nadrukkelijke 
controle, op leerwerkpleinen spelen 
en leren. Hier zie je hoe ze al zelfstan-
dig worden, zelfvertrouwen krijgen.” 
Natuurlijk moeten ook op deze school 
scores worden gehaald, resultaten wor-
den geboekt, maar, zegt Yvonne: “We 
hebben veel aandacht voor het proces, 
dat schept ruimte voor kinderen en 
leerlingen om nieuwsgierigheid aan de 
dag te leggen.” ■

Met plezier en relaxed in het onderwijs

“Weer veel voor elkaar gekregen”
Hoeveel werkplezier hebben de personeelsleden van de 
Laurentius Stichting? Hoe ontspannen zijn we? Cijfers zijn 
hier niet over bekend. Want de mate van plezier en de mate 
van ontspanning wordt mede bepaald door je eigen gevoel. 
Joop Zuydgeest, directeur van de Bernadette-Mariaschool, 
vertelt hoe hij met plezier en relaxed in het onderwijs blijft 
werken.

Iedereen kent wel die periode van 
lekker in je vel zitten. Je kunt de hele 
wereld aan. Zoals een collega onlangs 

zei, voorafgaand aan de oudergesprek-
ken: ‘Ik ben de hele dag lekker vrij 
geweest. Ik ben er helemaal klaar voor.’ 
Dat euforische gevoel kan echter wreed 
verstoord worden door invloeden van 
buitenaf. De werkdruk stapelt zich dan 
op en we ervaren alle invloeden van 
buitenaf als een inbreuk 
op ons autonome be-
staan als leerkracht van 
een groep. En dat willen 
we niet. Natuurlijk: we weten allemaal 
dat je ouders mee moet nemen in het 
onderwijs leerproces, maar na vier 
gesprekken die geen merkbare veran-
dering teweegbrengen, hebben we het 
wel gehad. Natuurlijk: kinderen die 
buitenspelen, allemaal leuk en aardig, 
maar na de pauze kost het veel tijd om 
conflicten op te lossen. Natuurlijk: luis-
teren en stilzitten horen erbij, maar je 
blijft waarschuwen. En dan die groeps-
overzichten en groepsplannen: wie dat 
ooit bedacht heeft! Waarom laten ze 
ons niet gewoon ons werk doen?

Werkdruk is persoonlijk
Het klinkt alsof het in het onderwijs al-
leen maar kommer en kwel is. Volgens 
mij is het tegendeel waar. Iedere dag 
staan veel enthousiaste mensen voor 
de klas die met veel inzet en passie 
werken aan de ontwikkeling van de 
kinderen. Mensen die zich zorgen 
maken over de thuissituatie van kinde-
ren. Mensen die zich afvragen of deze 

school wel een passen-
de plek is voor dit kind. 
Mensen die op zoek 
gaan naar extra materi-

alen om het kind te helpen. Dag in dag 
uit. Ondanks die passie en ondanks dat 
enthousiasme lukt het niet iedereen 
om op de been te blijven. Oorzaken zijn 
er teveel om op te noemen. Oplossin-
gen zijn er ook, maar niet voor ieder 
één op één toepasbaar. Werkdruk is 
een persoonlijke beleving waar je zelf 
uit moet komen. 

Waardering
Hoe? Door de regie in handen te hou-
den. Door doordachte keuzes te maken. 
Door ruimte te scheppen voor jezelf. 

Door te beseffen dat je er niet alleen 
voor staat, maar dat je met een team 
werkt en dat dat team er ook voor jou 
is. Door te bedenken wat er allemaal 
goed is gegaan op een dag. Maar ook 
door jezelf feedback te geven en je pro-
fessioneel op te stellen. Werkdruk gaat 
wel over je werk. Dan, aan het eind van 
een schooljaar, kijk je terug en stel je 
vast dat de vakantie een welverdiende 

vakantie is. Je hebt veel voor elkaar 
gekregen en neemt met een goed ge-
voel afscheid van de kinderen en hun 
ouders. In veel gevallen brengen ze ook 
nog een klein cadeautje voor je mee. 
Zit je daar op te wachten? Nou nee, 
maar het is wel lief van ze. Een kleine 
blijk van waardering en dat zorgt 
ervoor dat je met plezier en relaxed 
uitkijkt naar het nieuwe jaar.” ■

#PROFESSIONELE  
LEERGEMEENSCHAP

#samen

#innovatie

#professionele  
leergemeenschap

“
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Wat maakt een school tot een succes? 

Leren Zichtbaar Maken!
Een in het voorjaar van 2016 gevolgd congres in Amsterdam 
waar John Hattie zelf aanwezig was, wakkerde de leergierigheid 
van Maurice Bavelaar, directeur van de Titus Brandsmaschool, 
aan. Over ‘Leren Zichtbaar Maken’ wilde hij wel meer te weten 
komen, omdat hij het idee had dat dit wel eens precies zou kun-
nen passen bij zijn school. 

Maurice vertelt: “Ik werd enthousi-
ast voor het programma, omdat 
wetenschappelijk bewezen is dat 

’t werkt. Er is met name gekeken welke 
factoren van invloed zijn op het leren en 
hoe groot die impact is. Daar is een top 
150 van samengesteld. Bovenaan staan 
‘jezelf op voorhand een cijfer geven’ en 
‘de eigen verwachtingen van leerlin-
gen’. Dat heeft het meeste effect op de 
leerprestaties. De huidige werkwijze 
van leerkrachten is veelal ‘zenden’ en 
‘toetsen’. Maar een goede leraar is niet 

iemand die iets in leerlingen stopt, maar 
iemand die er iets uithaalt.”

Onderwijs beter maken
Maurice deelde zijn eerste ervaringen 
met Leren Zichtbaar Maken met het 
managementteam, inmiddels een LZM-
team van vijf personen, en kreeg ook 
hen enthousiast voor de nieuwe aanpak. 
Vervolgens werd er een studiedag voor 
het team gehouden in september, de 
‘grondslagdag’ onder leiding van het 
HCO/Bazalt. Maurice: “Uitgangspunt is 
de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs 
beter maken? We willen toe naar een 
zichtbaar lerende leerling, die gemoti-
veerd is en verantwoordelijk is voor zijn 
eigen leerproces en weet waar hij staat, 
waar hij naar toe wil en welke stappen 
hij daarvoor nodig heeft. We willen toe 
naar gepassioneerde leerkrachten die 
zich de negen denkkaders eigen maken, 
focussen op het leren van leerlingen, hen 
feedback geven en zo beter inzicht krij-
gen in wat leerlingen nodig hebben om 
ze verder te brengen. En als derde willen 
we toe naar een directie die anders leert 
kijken naar de leerkracht en de groep: 
minder kijken naar het lesgeven van de 
leerkracht, meer naar het leren van de 
leerlingen”.

‘Change-agents’
“Leerkrachten en leerlingen maken 
samen een vergelijkbaar proces door”, 
vervolgt Maurice, “Leerkrachten dienen 
leerlijnen goed voor ogen te hebben. Zij 
zijn ‘change-agents’ voor de leerlingen 
in het proces van leren, succes en falen. 

Loopt het leren niet zoals verwacht, 
dan gaan leerkrachten   eerst bij zich-
zelf te rade. Leerlingen leren hun eigen 
leerproces te bewaken. Onder andere 
door bij een nieuw onderwerp te laten 
weten wat ze al weten, hun ambitie uit 
te spreken, met elkaar succescriteria af 
te spreken, waaraan het resultaat moet 
voldoen en elkaar feedback te geven op 
het geleerde.”  

Van fixed naar growth
Het proces zoals dat in september 2016 
van start is gegaan, wordt de komende 
jaren voortgezet en zal consequenties 
hebben voor het beoordelen van leerlin-
gen, voor leerling-, ouder- en rapportge-
sprekken, voor het omgaan met toetsen 
en herkansingen, het werken met port-
folio’s. Uiteraard worden de ouders over 
de nieuwe werkwijze steeds uitgebreid 
geïnformeerd. Het team wordt in dit 
proces begeleid door het HCO. Maurice 
heeft het volste vertrouwen in team en 
leerlingen om de omschakeling van een 
fixed-mindset naar een growth-mindset 
tot stand te brengen: leren en geïnspi-
reerd raken door succeservaringen en 
feedback te ontvangen om vervolgens de 
volgende uitdaging aan te gaan.  ■

   

Over John Hattie

John Hattie, onderwijswetenschapper uit Nieuw Zeeland, baseert 
zijn programma Leren Zichtbaar Maken op een omvangrijke 
database van geanalyseerde onderzoeksgegevens over de gehele 
wereld. De uitkomsten van zijn onderzoek leiden tot nieuwe 
denkkaders over de wijzen van lesgeven. Je leert op een andere 
manier kijken naar het onderwijs, de professionele ontwikkeling en 
de opbrengsten. Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:
• Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling
• Help leerlingen hun eigen leraar te worden.
Zie www.lerenzichtbaarmaken.nl

De negen denkkaders 
voor leerkrachten

1. Ik evalueer mijn manier van 
lesgeven aan de hand van het 
leren van mijn leerlingen

2. Ik ben een ‘change agent’, het 
succes en de tegenvallers bij 
het leren van mijn leerlingen 
komt voort uit wat ik als leraar 
of schoolleider doe of niet doe

3. Ik wil het meer hebben over 
leren dan over lesgeven

4. Ik zie toetsresultaten als 
feedback op de impact die ik 
heb als leraar

5. Ik ga in dialoog, niet in 
monoloog

6. Ik hou van een uitdaging en ik 
geef het niet op ‘mijn best te 
doen’

7. Ik ontwikkel positieve relaties 
binnen de groep en het 
lerarenteam

8. Ik geef leerlingen de kans om 
fouten te maken

9. Ik leer leerlingen praten over 
leren

#samen#innovatie #professionele  
leergemeenschap

Fantasiedier, dierendag 2016

Succescriteria:

•  Het dier moel bestaan uil minimaal 3 dieren  
(dieren moeten herkenbaar zijn)

•  Het dier moet een naam krijgen

•  Het dier moet ingekleurd zijn met kleurpotlood en/ of stift

•  Het dier moet zo groot mogelijk op het blad komen

•  Het dier moel een achtergrond krijgen zodat je weet waar 
het leeft

Stichting Kinderspeelzaal over de kracht en verbinding van het spel

In de gemeenten Den Haag, Lansin-
gerland, Delft en Midden-Delfland 
bieden we met zeventig collega’s op 

zestien locaties dagelijks een uitda-
gend aanbod voor alle peuters. Lande-
lijk komt de ontwikkeling van het kind 
steeds meer centraal te staan in elke 
vorm van kinderopvang. De Harmoni-
satiewet en nieuwe kwaliteitseisen in 
de kinderopvang (IKK) vragen van alle 
organisatie een kritische blik op het 
aanbod. Stichting Kinderspeelzaal is 
goed voorbereid om aan alle verwach-

tingen en wettelijke eisen te 
kunnen voldoen. 

Partner van het  
onderwijs
Samenwerken met het 
onderwijs is cruciaal om de 
peuters goed te begeleiden 
en soepel naar de kleuters 
te laten doorstromen. De 
samenwerking op de basis-
scholen is in 2016 verder 
geïntensiveerd. In Den Haag 

werken we met integrale plannen en 
gezamenlijke subsidies en ook in Delft 
worden de beschikbare gelden ingezet 
waar nodig. De zorgstructuur bestaat 
uit een veel  breder netwerk. Ook het 
CJG, de bibliotheek en zorginstellingen 
maken hier deel van uit. Met VVE op 
alle peuterspeelzalen (voorscholen/
peutercentra) creëren we een basis-
aanbod voor alle peuters. Met het 

ontwikkelingvolgsysteem hebben we 
alle peuters goed in beeld.

Verbinding door te delen 
Leren van en met elkaar in intervisie-
sessies en een gezamenlijk opleidings-
aanbod met het onderwijs geeft veel 
inzicht en werkt inspirerend. Hoe kij-
ken we naar een kind? Hoe dagen we 
peuters en kleuters uit tot spel? Samen 

met het onderwijs heb-
ben we afgelopen jaar 
de mogelijkheden van 
KIJK als ontwikkelings-
volgmodel bekeken en 
afspraken gemaakt. 
De bestuursafspraken 
zijn hierin leidend en 
maakt dat we zoeken 
naar een gemene deler. 
Dat is niet moeilijk: de 
magische aantrekkings-
kracht van het kind. Een 
prachtig voorbeeld voor 
ons allemaal. ■

Spel is de beste ontdekkingsreis voor peuters en hun onuitputte-
lijke ontwikkeling. Vanaf de jaren zeventig, toen de peuterspeel-
zalen hun opmars maakten, tot op heden is dat het doel van de 
gepassioneerde leidsters; peuters begeleiden en prikkelen in hun 
spel. Dat bijna vijftig jaar later achthonderd peuters dagelijks naar 
één van de peutercentra van Stichting Kinderspeelzaal komen, is 
iets om geweldig trots op te zijn. Speel, ontwikkel, groei, bloei en 
straal. Bij ons staat het kind altijd centraal.  
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Leer Kansen Profiel en Escamp  
University Petrus Dondersschool

Extra lestijd, 
lekker in je vel, 
talenten schitteren
De Petrus Dondersschool plukt als ‘brede buurtschool’ de vruch-
ten van het Leer Kansen Profiel (LKP). Leerlingen gaan wekelijks 
zes uur langer naar school in een continurooster en worden zo op 
alle mogelijke ‘zachte’ fronten geprikkeld. 

Het LKP is ontwikkeld voor Haagse 
basisscholen waar grote groepen 
leerlingen een onderwijsachter-

stand hebben. Vaak omdat Nederlands 
niet de moedertaal is en/of omdat de 
ouders geen (vervolg)opleiding hebben ge-
noten. Om deze kinderen meer ontwikke-
lingskansen te bieden, zijn de brede buurt-
scholen en het LKP in het leven geroepen. 
Op deze scholen is de lestijd met zes uur 
per week verlengd. Er worden verschillen-
de activiteiten aangeboden waarmee de 
leerlingen beter Nederlands leren spreken, 
lezen en schrijven. De gemeente Den Haag 
subsidieert de extra lestijd. 

Lekker in je vel
Op de Petrus Dondersschool geven zes 
vakleerkrachten les in koken, drama, 
dansen, muziek, beeldende vorming en 
wetenschap & techniek. Op deze manier 
hebben de ‘reguliere’ leerkrachten, in het 
besef dat hun leerlingen ook op andere 
wijzen worden aangesproken en gevoed, 
de handen vrij om zich te concentreren 
op cognitieve vakken als rekenen en taal. 
Leerlingen zijn in balans en dat vertaalt 
zich in hun welzijn, vindt schoolleider 
Senne Donders. Hij zegt: “Je hersenen zijn 
ingedeeld in twee helften; de creatieve 
kant en de analytische zijde. Door middel 
van LKP gebruiken leerlingen gedurende 

de dag beide hersenhelften. Hiermee 
stimuleer je betrokkenheid, afwisseling in 
de dag en een verhoogde concentratie. Je 
bent ook bezig met hun talenten. Ze doen 
op verschillende manieren aan expressie 
en dat merk je, ze zitten simpelweg lekker 
in hun vel.” 

Escamp University
Ook voor leerlingen die een paar stappen 
vooruit lopen, is er een mooi aanbod. Zij 
worden extra gestimuleerd door deelname 
aan de Escamp University. Schoolleider 
Senne: “Elke zaterdag, tussen 10.00 uur 
en 13.00 uur, gaan leerlingen van de 
Petrus Donders, De Zuidwester en de 

Erasmusschool ontdekkend leren. Er zijn 
gastsprekers van een ministerie, er worden 
bezoeken gebracht aan universiteiten, 
hogescholen, musea en gebouwen 
met een bijzondere architectuur. De 
zaterdagochtenden worden besteed 
aan het leveren van maatwerk voor de 
individuele leerling.” Deze drie scholen 
hebben ook een zomerschool waarvoor 
leerlingen zich kunnen aanmelden. Ook 
hier zoekt en vindt de Haagse school 
balans tussen de linker en rechter 
hersenhelft.  
Kijk voor meer informatie over brede 
buurtscholen in Den Haag op www.
denhaag.nl/bredebuurtschool. ■

Ouderbetrokkenheid op De Buutplaats 

Sch-ouders eronder!
De Buutplaats is een school in 
hartje Schilderswijk, vlak bij de 
Haagse Markt. De kinderen op 
deze school hebben veel ver-
schillende culturele achtergron-
den en groeien vaak tweetalig 
op. De resultaten van de school 
liggen al jaren ruim boven het 
gemiddelde van vergelijkbare 
scholen en het team is daar heel 
trots op. Aan de directie van de 
school, Charles Schmitz en  
Carla van Kan, wordt vaak ge-
vraagd hoe dat kan.

Hoe verklaren jullie die  
hoge opbrengsten? 
Charles: “Natuurlijk proberen we gewoon 
goed onderwijs te geven en dat lukt ook. 
Met het leerkansenprofiel realiseren we 
zes uur per week extra leertijd, waarmee 
we zorgen voor een brede ontwikkeling. 
Er is ruimte voor bijvoorbeeld beeldende 
vorming, theaterles, dans, muziek en ga zo 
maar door.” 
Carla: “Maar onderschat ook de 
ouderbetrok  kenheid niet. We zijn er echt 
van overtuigd dat betrokken ouders 
zorgen voor hogere opbrengsten en 
dan heb ik het niet alleen over taal en 
rekenen. We hebben vele jaren ingezet op 
ouderbetrokkenheid en we kwamen van 
heel ver. Nu kunnen we echt zeggen dat 

onze ouderbetrokkenheid staat als een 
huis.”

Kunnen jullie in het kort schetsen 
hoe dat proces is verlopen? 
Charles: “Het onmogelijk om dat hele 
proces van meer dan tien jaar even samen 
te vatten. Op de eerste plaats moet het 
hele team ervan overtuigd zijn dat ouders 
altijd geïnteresseerd zijn in hun kind. Een 
ouder die niet komt op een ouderavond 
is nog geen ouder die de school niet 
belangrijk vindt! Doorzetten, hoge 
verwachtingen hebben en in het begin 
laagdrempelig zijn. Het spreekwoord van 

‘het eerste schaap over de dam’ is zo gek 
nog niet. Zorg voor een fijne sfeer, beetje 
humor erbij en straal uit dat je het zeer 
waardeert dat de ouders komen.” 
Carla: “Bij de inschrijving geven we met 
het oudercontract al aan wat we van de 
ouders verwachten en ook wat de ouders 
van ons mogen verwachten. Betrokkenheid 
is de norm. De ouders leren elkaar ook 
goed kennen en ze stimuleren elkaar. Het 
zijn overigens wel veel vaker de moeders 
dan de vaders die regelmatig op school 
te vinden zijn.” Charles: “Wat ook een rol 
speelt is dat de ouderpopulatie beter 
opgeleid is. De meeste ouders spreken 

redelijk tot goed Nederlands en hebben 
vaak ook in Nederland op school gezeten. 
Dat wijkt wel af van de beeldvorming in 
de media. Wat betreft de integratie gaat 
er heel veel goed op De Buutplaats. Dat 
geluid mag ook wel eens gehoord worden.”  

Als je de twee belangrijkste ingre-
diënten voor het succes zou moe-
ten noemen, welke zijn dat dan?
Carla: “Het toverwoord is toch wel 
vertrouwen. Begin daar vanaf de eerste 
dag aan te werken. Wij staan altijd bij de 
deur als de school begint. De leerkrachten 
staan ook bij de deur van het lokaal. Zo 
ben je makkelijk benaderbaar voor ouders. 
Maak een gezellig praatje. Eigenlijk heel 
simpel. Maar het betekent ook dat je 
proactief bent als er op school iets gebeurt 
met het kind. Een ruzietje, een bult op 
het hoofd of niet gemaakt huiswerk. Bel 
even op. Ouders waarderen het als je hen 
serieus neemt.”
Charles: “Precies. Ouders willen ook het 
beste voor hun kind. Dus maak niet de 
fout te denken dat je het als school altijd 
beter weet. Ga te werk als partners, zonder 
de ouders los je de problemen niet op.” 

Welke gouden tip hebben jullie 
voor andere scholen?
Charles en Carla: “Laten collega’s maar 
eens langskomen, dan kunnen we erover 
in gesprek. Dat gebeurt overigens al, na 
onze presentatie op de studie-tweedaagse 
zijn er al afspraken over gemaakt. Mooi 
toch?” ■

#samen#innovatie

#samen #professionele  
leergemeenschap
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Projecten op Jenaplanschool De Oostpoort

De fiets van Jansen
De ‘fiets van Jansen’ staat op De Oostpoort 
centraal als het gaat om werken met projec-
ten en thema’s. Met behulp van de projecten 
kunnen kinderen zelf leervragen stellen, 
doelen bepalen, samenwerken en proble-
men oplossen. Hoe werkt de ‘fiets van Jan-
sen’ en wat gebeurt en in de praktijk?

Zingevend onderwijs. Leren doen. Dat is het uit-
gangspunt op De Oostpoort. Door het werken met 
projecten en thema’s wil de school doelgericht les-

geven in de zaakvakken en daarbij ook taal- en rekendoe-
len integreren. De ‘fiets van Jansen’ staat symbool voor 
de stappen die de groepen nemen.

1. Prikkelen: kinderen komen in het thema, hun 
nieuwsgierigheid wordt gewekt.

2. Leervragen maken: kinderen stellen hun eigen vragen. 
Wat wil ik leren en waarom?

3. Hoe gaan we te werk: samen wordt besproken hoe 

de leervragen worden beantwoord en wat daar 
voor nodig is, bijvoorbeeld in groepen, alleen, een 
deskundige wordt erbij gehaald.

4. Ervaren, ontdekken, onderzoeken: kinderen zijn aan 
zet, veel activiteit van leerlingen die samen werken 
en samen op zoek zijn naar antwoorden op hun 
leervragen, vooral veel doen.

5. Presenteren: aan anderen uitleg geven en presenteren 
van wat je hebt geleerd; dit kan een muurkrant zijn, 
een dans, een verslag, een interview. 

6. Vastleggen: de kinderen gaan individueel terugblikken 
op het project. Zij schrijven op wat ze hebben geleerd, 
wat ze van het resultaat vonden en wat ze moeilijk, 
makkelijk of leuk vonden.

7. Doelen stellen: de cyclus start opnieuw met de blik 
gericht op het volgende doel.

Spring maar achterop bij 
mij, achter op m’n fiets,

En ik weet nog niet waar we 
naar toe gaan samen, 

maar dat boeit me ook 
helemaal niets…

En spring maar achterop bij mij, 
dan gaan we samen weg

En ik weet nog niet waar naar toe, 

Maar dat maakt niet uit, 
want ik weet wel de weg.

Uit het liedje ‘Bagagedrager’ van Gers Pardoel

Middenbouw groep 3-4: het heelal

“Juf, is er echt een meteoriet op de speelplaats gevallen vannacht?” 
De kinderen zijn geprikkeld, ze mogen ook nog in een donkere 
koepel de sterrenhemel bekijken, ze worden het project ingezogen. 
De leerdoelen zijn met de bouw kortgesloten, daarnaast mogen de 
kinderen zelf met vragen komen. Dit keer bedenken ze per tafelgroep 
vragen, die ze daarna verzamelen en sorteren. De leerkracht maakt 
belangstellingsgroepen die de vragen probeert te beantwoorden met 
behulp van boeken en de computer. Hierna volgde een presentatie in 
de vorm van gedicht, verhaal, quiz of toneelstuk. De leerkracht vertelt 
over de sterrenbeelden, de planeten en de maanstanden. Voor de 
kijkavond besluit de groep een gezelschapsspel te maken, zodat alle 
nieuwe leerstof nog eens langskomt.

Onderbouw groep 1-2:  
Kunnen wij het maken?

Als voorbereiding voor het project 
techniek is de speelhoek ingericht 
als fietsreparatieplaats. Er staan 
drie (sloop)kinderfietsen, er 
ligt gereedschap en er hangt 
een uithangbord. In die hoek 
wordt hard gewerkt, overlegd en 
afgerekend, want fietsen worden 
niet gratis gemaakt. Tijdens 
de ochtendkring vertellen de 
kinderen wat ze al weten, wat ze 
zouden willen leren. De leervragen 
hangen op het prikbord en de 
groep maakt afspraken over het 
gebruiken van de werkplaats. De 
kinderen worden uitgenodigd 
om de werkplaats verder in te 
richten, aan ouders wordt hulp en 
ondersteuning gevraagd. Iedere 
dag krijgen de kinderen een uit te 
voeren opdracht in de werkplaats. 
Of in één van de andere hoeken, 
want techniek is niet alleen fietsen 
maken. Zo probeert de groep iedere 
dag een leervraag af te vinken. 
Behalve de techniekdoelen worden 
ook reken- en taaldoelen aan dit 
project gekoppeld. Zo worden 
bijvoorbeeld alle fietsonderdelen 
opgehangen om een woordmuur 
te maken, worden spaken geteld 
en woorden gestempeld die bij het 
onderwerp horen.    

Ouders: “Wat hebben de kids weer 
een leerzame dag gehad!”

“Wauw, aan alle foto’s te zien, ziet 
alles er super interessant uit!”

 “Juf, we zijn nog niet klaar 
met techniek. Ik heb niets over 
elektriciteit geleerd” zegt de 
5-jarige David. En hij heeft gelijk. 
Zijn nieuwsgierigheid is nog niet 
helemaal bevredigd. Gelukkig 
komt de handige papa weer helpen 
en samen met hem leren zij wat 
een dynamo doet en krijgen de 
kinderen het lichtje op de fiets aan.

Bovenbouw groep 7/8:  
Kunnen wij het maken?

Het project ‘Kunnen wij het maken?’ werd 
geopend door ‘Buurvrouw & Buurvrouw’ 
(twee collega’s). Onze speelzaal was 
omgetoverd tot een echte werkplaats.  
’s Middags bedachten de kinderen wat ze 
wilden leren. Wonderlijk hoe ze doelen 
zelf kunnen bedenken: als je de SLO-
doelen erbij pakt, blijkt dat vrijwel alle 
doelen genoemd zijn! Een week lang 
hebben de kinderen allerlei workshops 
zoals behangen, tegelen, metselen en 
elektra aanleggen gevolgd. De tweede 
week hebben de kinderen lessen gevolgd 
over architectuur en ontwerpen. Ze 
hebben met deze kennis zelf één en ander 
ontworpen. Ook hebben ze rondleidingen 
verzorgd voor de jongere kinderen in 
onze school. In de derde week hebben de 
kinderen verslagen gemaakt en gewerkt 
aan presentaties. Er was een kijkavond 
waar alle trotse ouders zich mochten 
komen verwonderen. Het project is 
afgesloten met een groot spel op het plein 
waar kinderen hun opgedane kennis 
konden inzetten.

Leerling: “Zo, dit was echt het mooiste 
project dat ik heb meegemaakt op school.”

Leerkracht: “Ja, maar dat zeggen jullie 
altijd, na ieder project.”

Leerling: “Ja, maar dit was echt het 
allermooiste ooit in acht jaar tijd!”

#samen #innovatie #professionele  
leergemeenschap



 8

L
a

u
re

n
ti

u
s

 S
ti

c
h

ti
n

g
  

J
a

a
rv

e
rs

la
g

 2
0

1
6

IPC op de Cornelis Musiusschool

“Leerlingen zijn veel meer betrokken”

Intervisie en kennisdeling directeuren

Collega-directeuren  
samen betere schoolleiders

Zeven keer per jaar komen de direc-
teuren van de Haagse en Rijswijkse 
scholen en de school in Nootdorp bij 
elkaar. Niet alleen om lokale zaken te 
bespreken, maar ook om van elkaar 
te leren, te sparren of gewoon even 
stoom af te blazen. Karin van den Berg, 
directeur van de Godfried Bomans-
school, en Betty Hoekstra, directeur van 
de Rosa basisschool, vertellen.

De algemene directie-overleggen, waar alle 29 
schooldirecteuren aan deelnemen, zijn vooral 
bedoeld om elkaar te informeren en beleid te 

vormen. Om specifiek ‘Haagse zaken’ te bespreken, 
bijvoorbeeld omgaan met onderwijsachterstanden 
of gemeentelijke subsidies, werd jaren geleden het 
Rijswijks/Nootdorps overleg in het leven geroepen. 
Met de aansluiting van de voormalige Zwermscholen 
kwamen er vier Haagse schooldirecteuren bij. “In 
deze relatief kleine groep mensen, die met dezelfde 
vraagstukken te maken hebben, kunnen we makkelijk 
in gesprek”, zegt Karin. “Ook is er altijd iemand van 
het College van Bestuur aanwezig, als actief betrokken 
toehoorder.”

Veel raakvlakken
Intervisie, praktische zaken delen, kennis uitwisselen; 
het gebeurt allemaal. Betty: “Vaak delen we ervarin-
gen en blijken we met dezelfde dingen te worstelen. 
We relativeren. We blazen stoom af. Ervaren directeu-
ren helpen startende directeuren op weg en startende 
directeuren brengen weer frisse ideeën in.” Karin vult 
aan: “We helpen elkaar ook met praktische zaken, zoals 
een jaarplanner of lesobservatiesysteem, zodat we niet 
steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. En omdat 
onze scholen zoveel raakvlakken hebben, kunnen we 
makkelijk onze expertise delen. Bovendien is het altijd 
interessant om rond te kijken op een collega-school.”

Samen voorbereiden
In 2016 stonden o.a. het leerlingaannamebeleid en 
de ondersteuningsprofielen passend onderwijs op 
de agenda van dit directeurenoverleg. Natuurlijk 
passeerden ook tal van personeelszaken de revue, 
zoals de nieuwe methodiek voor de gesprekkencyclus. 
Ook werden inspectiebezoeken samen voorbereid. 
“Allemaal zaken waarmee we de professionaliteit van 
onze leergemeenschap bewaken. We zorgen op deze 
manier goed voor onszelf en onze organisaties”, zegt 
Betty. Dat er nauwelijks afzeggingen zijn, bevestigt 
dat Rijswijkse en Haagse directeuren en de directeur 
van de Jozefschool in Nootdorp hier grote waarde aan 
hechten. ■

“Lappen tekst kregen de leerlingen te verwerken in de methoden 
voor de wereldoriënterende vakken” vertelt Marja Bocxe, directeur 
van de Cornelis Musiusschool, “terwijl onze leerlingen talenten 
hebben die op andere manieren beter tot hun recht komen. Teveel 
was ons onderwijs gericht op instructie geven en vragen maken.” 
In 2016 voerde de school het International Primary Curriculum in.

De Cornelis Musiusschool was op 
zoek naar een aanpak waarmee 
meer tegemoet gekomen kon wor-

den aan wat de leerlingen nodig hebben 
én de school kon blijven voldoen aan de 
kerndoelen. “De gedachte was dat the-
matisch werken beter bij onze school zou 
passen. Daar zijn we met het team naar op 
zoek gegaan”, vertelt Marja.

Onderzoek door het team
Via een presentatie van IPC-
Nederland en door gesprekken 
met IPC (International Primary 
Curriculum) over de mogelijkheden 
voor de school raakte het team 
enthousiast. Maar voordat 
er een definitieve keus werd 
gemaakt, heeft er meer onderzoek 
plaatsgevonden. Marja: “Het team 
heeft zich georiënteerd in meer 
en andere thematische methoden 
en zich verdiept in de IPC-aanpak. 
Er is een bezoek gebracht aan een 
collega-school die er al mee werkte 
en er is een proeftraject gestart 
met de thema’s speelgoed, chocolade 
en Nederland Waterland. Leerkrachten 
vroegen zich een aantal dingen af. Hoe 
controleer ik of de doelen zijn behaald? 

Is de inbreng van elk kind gegarandeerd? 
Hoe passen ICT-vaardigheden in het 
geheel? Welke tijdsinvestering vraagt het 
van de leerkrachten? Toch zag het team de 
voordelen van het IPC. Na het proeftraject 
is de definitieve keuze voor IPC gemaakt 
voor de groepen 3-8.” De kleuters werkten 
al thematisch met de doelen uit KIJK! en 
Piramide als bronnenboek.

Zelf verantwoordelijk
Op studiemiddagen worden de units 
gezamenlijk voorbereid. “Je ontdekt 
elkaars talenten, er ontstaat een 

automatische taakverdeling. Leerkrachten 
maken eigenlijk eenzelfde leerproces 
door als de leerlingen, je ervaart wat 
leerlingen moeten doen”, zegt Marja. 
Overigens wordt het team vanuit IPC-
Nederland gedurende twee jaar begeleid 
in het invoeringsproces, met name 
op onderwijskundige onderwerpen. 
Uitgangspunten bij elke unit zijn telkens 
‘effectief leren’ en ‘hebben de leerlingen 
de regie over hun eigen leerproces’. “De 
bewustwording bij leerlingen dat zij 
eigenaar zijn van hun eigen leerproces 
is nog wel een dingetje. Ook moeten 
leerkrachten hierin een omslag maken: 
van instructie geven naar doelgericht 
leren begeleiden van het leerproces dat de 
kinderen doormaken.” IPC-Nederland biedt 

ook scholing voor de leerkrachten 
en onderhoudt contact met de IPC-
lidscholen.

Wat vinden de leerlingen?
“Het is fascinerend en soms 
verrassend om te zien hoe de 
leerlingen op deze nieuwe aanpak 
reageren”, zegt Marja. “Ze zijn 
veel meer betrokken, laten hun 
talenten goed zien, werken en 
organiseren samen, leren van elkaar 
en met elkaar. Ze ontwikkelen 
zelfvertrouwen en vooral het plezier 
en de betrokkenheid waarmee ze 
leren is vergroot. Ze merken dat 
leren leuk is! Het mooie is dat de 

hele schoolgemeenschap een leerproces 
doormaakt, waarmee de kwaliteit 
van ons onderwijs verbetert, omdat er 
betekenisvol wordt geleerd.” ■

Wat is IPC? 
IPC is een onderwijsprogramma 
waarbij zaak- en creatieve 
vakken geïntegreerd worden 
aangeboden in units, waarbij 
effectief en met plezier leren in 
units/thema’s van zes tot acht 
weken plaatsvindt, bijvoorbeeld 
Nederland waterland, speel-
goed, chocolade, gezondheid, 
speurneuzen in de tijd, uitvin-
dingen en machines. Binnen de 
units komen diverse leerstijlen 
en vakken aan bod, wordt er 
samengewerkt en wordt veel 
ervaring opgedaan. Units 
worden in twee leerjaren, de 
zgn. mileposts 1-2-3 (groep 3 
en 4, 5 en 6, 7 en 8) behandeld. 
Een unit start met een inventa-
risatie van wat leerlingen er al 
van weten, vervolgens worden 
samen doelen gesteld en een 
doelenmuur ingericht waarop 
staat wat er geleerd gaat 
worden en op welke wijze, en er 
wordt bijgehouden of de doelen 
behaald worden. Elke unit wordt 
afgesloten met een eindpro-
duct. Dit kan een toets zijn, een 
presentatie, een toneelstuk, 
een excursie, een PowerPoint, 
een tentoonstelling, waarmee 
nagegaan wordt of de gestelde 
doelen gehaald zijn. De ouders 
komen voor de afsluiting van 
de unit op school en merken 
het plezier van hun kind in het 
leerproces en zien en horen wat 
er is geleerd. 

Zie ook: www.ipc-nederland.nl

#samen

#professionele  
leergemeenschap

#op koers blijven

#samen#innovatie #professionele  
leergemeenschap
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Gesprekkencyclus

Een goede leerkracht ontwikkelt zich

De nieuwe gesprekkencyclus is in de steigers gezet 
met Coo7. Dit is een digitaal en interactief instru-
ment dat ieders professionele ontwikkeling onder-
steunt. Leerkrachten en onderwijsondersteuners 
worden hiermee eigenaar van hun ontwikkeling. 

Een digitale waarderings-
lijst, die door betrok-
kene en de directeur apart 

wordt ingevuld, vormt de start 
van deze nieuwe gesprekken-
cyclus. Daarna gaan beide met 
elkaar in gesprek over wat er 
moet gebeuren, welke oplei-
ding, cursus of activiteit er 
gedaan kan worden. Beleidsme-
dewerkster personeel Karin 
Jeremic zegt: “Het gelijkwaardig 
met elkaar in gesprek gaan is 
hier het fundament. Zorgdra-
gen voor je eigen leerproces en 
‘een leven lang leren‘ is de crux. 

Onze kernwaarden ‘verant-
woordelijkheid’ en ‘vrijheid’ 
komen hierin duidelijk naar 
voren. Karin ziet volop kansen 
voor leerkrachten: “Leerkrach-
ten worden eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling. De vraag is 
niet langer of je iets wel of niet 
goed kunt, maar hoe je je kunt 
ontwikkelen van startbekwaam 
via basisbekwaam naar vakbe-
kwaam en verder. Ontwikkeling 
is niet statisch maar dynamisch. 
Daar hebben de medewerkers 
zelf zeggenschap over en zijn er 
zelf verantwoordelijk voor.” Er is 

ook meteen een koppeling met 
het Lerarenregister.

Middel, geen doel
Van de schoolleiders vergt dit dat 
zij de professionele ontwikkeling 
van de medewerkers daadwer-
kelijk bij hen neerleggen en hen 
faciliteren en begeleiden. Karin: 
“Dat vraagt natuurlijk nogal 
wat. Uiteraard geldt dit ook op 
het niveau College van Bestuur 
en schoolleiders. Schoolleiders 
zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen bekwaamheidsdossier 
en houden dit bij in het school-
leidersregister. Karin Jeremic 
besluit: “Coo7 is een instrument, 
een middel, geen doel op zich. 
Het helpt medewerkers zich te 
ontwikkelen in hun functie en 
groei te ervaren als persoon.” 
Zie ook: http://bit.do/coo7 ■

Beleidsmedewerkster Arbo, 
Caroline van Dijk-Verheij, 
vertelt hoe de preventie-

medewerker op elke school 
zorgdraagt voor de veiligheid en 
het welzijn van de teamleden: “Het 
uitgangspunt van ons arbobeleid 
is: als goed werkgever zorg dragen 
voor de medewerkers. Onder-
wijs geven is de ‘core business’ 
van de Laurentius Stichting en 
leerkrachten dienen in goede en 
veilige omstandigheden te kunnen 
werken. Voor dat laatste hebben 

we de preventiemedewerker op 
schoolniveau in het leven geroepen. 
Die heeft een training en opleiding 
gevolgd om de veiligheid te moni-
toren. En natuurlijk gaat arbobeleid 
ook over de aanpak van verzuim en 
de begeleiding van mensen die zijn 
uitgevallen.”

Wat je zelf kunt doen
Caroline: “Elke vier jaar voert de 
preventiemedewerker een risico-in-
ventarisatie en -evaluatie uit op de 
school. Knelpunten die hieruit naar 

voren komen, worden aangepakt 
i.o.m. de directie.” Caroline stelt dat 
hier ook een verantwoordelijkheid 
ligt bij de medewerker zelf als die 
met onveiligheid wordt gecon-
fronteerd: “Bespreek dit vooral 
en vraag jezelf altijd af hoe je die 
onveiligheid kunt wegnemen of 
oplossen. Met andere woorden: als 
je signaleert dat een collega over-
belast raakt, dan is het net zo goed 
jouw verantwoordelijkheid om dit 
te benoemen en te bezien hoe die 
collega hulp kan krijgen.”  ■

Arbobeleid

Veiligheid, gezondheid en welzijn op  
het werk: samen verantwoordelijk 

De Laurentius Stichting heeft in 2016 hard gewerkt aan een aantal arbobeleidszaken. Op 
elke school zijn de arbeidsrisico’s op een rij gezet en maatregelen genomen om te zorgen 
voor optimale arbeidsomstandigheden. Zo heeft elke school een preventiemedewerker. 

Pool West:  
handen ineen!
De Laurentius Stichting één 
van de oprichters geweest 
van de regionale invalpool 
Pool West. Deze invalpool is 
door zeventien schoolbestu-
ren in het leven geroepen om 
o.a. de negatieve effecten 
van de Wet Werk en Zeker-
heid op te vangen. 

Iedereen weet dat vervanging een 
bijna dagelijks zorg is voor schoollei-
ders. Toen de Wet Werk en Zekerheid 

van kracht werd, werd de zorg niet 
minder. Namens de Laurentius Stich-
ting was Karin Jeremic nauw betrokken 
bij de oprichting van de invalpool Pool 
West, die bemiddelt bij vervanging van 
leerkrachten. Met Pool West kan een 
school bellen voor vervanging. In een 
digitaal systeem zijn vervangers en 
hun mogelijkheden tot vervanging in 
kaart gebracht. In juli 2016 is Pool West 
van start gegaan, natuurlijk met de 
nodige kinderziekten, maar zeventig 
procent van de invalsverzoeken is in 
2016 uiteindelijk gehonoreerd. Volgens 
Karin zijn het vooral de kortdurende 
vervangingen die, ondanks de oprich-
ting van Pool West, lastig blijven.  
Mensen vallen liever in voor een  
langere, aaneengesloten periode.  
Kijk op www.poolwest.nl. ■

#samen#innovatie

#professionele  
leergemeenschap

#op koers blijven

#samen

#op koers blijven

#samen #innovatie #professionele  
leergemeenschap #op koers blijven
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Verslag Raad van Toezicht

Pittig jaar en vertrouwen in de toekomst
De Raad van Toezicht is op vele manieren betrokken 
bij het reilen en zeilen van de Laurentius Stichting. 
Zo zijn er - naast het reguliere overleg met het Col-
lege van Bestuur - scholen bezocht, is regelmatig 
overleg gevoerd met de directeuren van de scholen 
en het stafbureau en is de GMR-vergadering be-
zocht. Het waren telkens weer goede contacten met 
mensen die door hun positieve instelling de Raad van 
Toezicht van dienst zijn geweest bij de taakuitvoe-
ring. Coen Verhaegh, Voorzitter Raad van Toezicht, 
blikt terug op 2016.

Over 2016 kunnen we 
stellen dat dit een jaar 
was waarin veel eerder 

begonnen ontwikkelingen zijn 
voortgezet en uitgebouwd. De 
International School Delft begint 
goed vorm te krijgen, evenals 
de integratie van de scholen van 
het voormalig schoolbestuur De 
Zwerm. 

Nieuwe voorzitter CvB
Als Raad van Toezicht zijn we 
afgelopen jaar druk geweest 
met de functie van werkgever 
van de leden van het College 
van Bestuur. We zijn op tijd 
begonnen met het werven van de 
opvolging van mevrouw Reijman 
als voorzitter van het College 
van Bestuur, die in september 
2016 met pensioen is gegaan. De 
Benoemingsadviescommissie 
voor de werving van de nieuwe 
voorzitter van het College 
van bestuur rondde in maart, 
na verkregen positief advies 
van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad, haar 
werk zaamheden af met de 
benoeming van mevrouw 
Schenning als voorzitter van 

het College van Bestuur per 15 
augustus 2016. 

Afscheid Joke Reijman
De mensen van de Laurentius 
Stichting schonken Joke Reijman 
een geweldig afscheidsfeest. 
Het was een geslaagde dag 
waarin iedereen zijn beste 
beentje voorzette om Joke te 
bedanken voor wat zij voor de 
kinderen en de scholen heeft 
gedaan. Joke wordt niet vergeten, 
dat is onmogelijk, ook al door 
de instelling van de JOKER als 
blijvende aanmoediging voor het 
onderwijs in onze stichting.

Financiële verantwoorde-
lijkheid
Eerder is gesignaleerd dat onder 
invloed van wetgeving gericht 
op het voorkomen van vooral 
financiële misstanden, de taak 
van de Raad van Toezicht steeds 
meer gewicht krijgt. Een meer 
proactieve houding wordt 
daarbij verwacht, terwijl de 
diverse verantwoordelijkheden 
ook steeds pregnanter worden. 
We proberen daar op in te 
spelen en erop voorbereid te 

zijn door intervisie en scholing. 
In dit kader is op 18 maart 
2016 het Seminar Bestuur en 
Toezicht in de semipublieke 
sector bijgewoond. Op 16 juni 
2016 vond het jaarlijkse gesprek 
met de accountant plaats over 
de jaarcijfers 2015 en over 
de gevolgde procedure van 
totstandkoming ervan, waarbij 
het CvB verzocht is om daarvoor 
een procedurebeschrijving 

op te stellen. Het financieel 
beleidskader werd aangepast 
op de punten eigen-
risicodragerschap vervanging, 
bijdrage dependances en 
vermogen. In oktober vond er 
een aanvullend gesprek met de 
accountant plaats ten behoeve 
van het inzichtelijk maken 
van de geldstromen tussen 
de Laurentius Stichting en de 
verbonden partijen als Stichting 

Kinderspeelzaal en IKC Boost 
BMS. Tevens werd de concept 
begroting 2017 goedgekeurd. 

Overig
In de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht zijn onder meer de 
volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: identiteit, goedkeuring 
bestuursformatieplan 2016-
2017, goedkeuring jaarverslag 
en jaarrekening 2015, 
inspectierapporten, WWZ, 
oprichting vervangingspool, 
opvang vluchtelingen, 
intentieverklaring samengaan 
twee SBO-scholen in Delft, 
huisvestingsontwikkelingen 
inclusief Integrale Kind Centra. 
In november werd de Raad 
van Toezicht op zijn eerdere 
verzoek geïnformeerd over 
het ziekteverzuim binnen 
de stichting en wat er in 
preventief opzicht voor acties 
ondernomen worden om het 
ziekteverzuim terug te dringen. 
In december werd de Raad 
van Toezicht bijgepraat over 
de ontwikkelingen binnen 
de Stichting Kinderspeelzaal 
en de voorgenomen 
financiële harmonisatie 
tussen peuterspeelzalen 
en kinderopvang, waarbij 
peuterspeelzaalwerk onder 
de Wet Kinderopvang wordt 
gebracht. 

Tenslotte
Afgelopen jaar was een pittig 
jaar. Er lag nogal wat op ons 
bordje. Maar het is gelukt dankzij 
de hartverwarmende inzet van 
alle betrokkenen. Ik kijk - mede 
daarom - met vertrouwen naar 
de toekomst. ■

Verslag van de GMR

Marjolein Klunder: “Een sterk team”
In hoeverre volgt de stichting de maatschappelijke ontwik-
kelingen en trends in het onderwijs? Welke middelen zijn 
beschikbaar om het nagestreefde onderwijsniveau te bekos-
tigen? Wat betekenen wet- en regelgeving voor de stichting? 
Het zijn enkele vragen die de Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR) stelt. Marjolein Klunder, voorzitter 
GMR: “Wij toetsen het beleid van de Laurentius Stichting. Dat 
gebeurt in een positieve en kritische samenwerking met het 
bestuur. Het CvB doet wat het belooft. De GMR laat door de 
hoge opkomst en inhoudelijk betrokken leden zien een vol-
waardig partner van het bestuur te zijn.” 

Marjolein Klunder is leerkracht 
groep 7/8 en Intern Begeleider 
voor Gedrag aan de Petrus 

Dondersschool in Den Haag. Renko 
Schuil, ouder van kinderen op de Ma-
riaschool in Rijswijk, is in het jaar 2016 
secretaris geweest. De GMR betreurt 
het dat hij eind 2016 zijn werkzaamhe-

den heeft beëindigd en bedankt hem 
voor zijn inzet. Sinds 2016 is ook de ISD 
vertegenwoordigd in de GMR. 

Belangrijkste onderwerpen  
in 2016 
In 2016 heeft de GMR aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen:

-  Vervangingsreglement (WWZ)
-  Taakbeleid
-  Gesprekkencyclus Coo7
-  Bestuursformatieplan
-  Financieel beleidskader inzake 

ERD en bovenschoolse bijdrage 
dependances

-  Aanpassing van het financieel 
beleidskader inzake vermogen

-  Jaarrekening 2015
-  Arbo-beleidsplan

Afscheid nemen, verwelkomen 
van een nieuw gezicht
In september heeft de Laurentius 
Stichting afscheid genomen van Joke 
Reijman vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. “Joke 
heeft tijdens de GMR-vergaderingen 
die zij heeft bijgewoond altijd duidelijk 
haar hart voor de stichting naar voren 
laten komen en is een betrokken ge-
sprekspartner geweest. Wij willen haar 

bedanken voor de prettige samenwer-
king. Dit betekent dat wij Saskia Schen-
ning hebben mogen verwelkomen als 
de nieuwe voorzitter van het CvB en 
de goede samenwerking met het CvB 
voortzetten”, zegt Marjolein Klunder.

Tot slot
De GMR kijkt met groot vertrouwen 
vooruit naar de toekomst en wil het 
hoge niveau van werken binnen de 
GMR behouden. “Als voorzitter kijk ik 
terug op een jaar waarin zowel de per-
soneelsgeleding als de oudergeleding 
heeft samengewerkt om in de volste 
betrokkenheid de juiste beslissingen 
en adviezen voor de stichting te mogen 
nemen. Ik wil iedereen bedanken voor 
deze inzet”, zegt Marjolein Klunder. Zij 
besluit met een citaat: ‘The strength 
of the team is each individual member. 
The strength of each member is the 
team.’  ■ ■

#samen #innovatie #professionele  
leergemeenschap #op koers blijven
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Financieel verslag 2016

In rustiger vaarwater
Ten opzichte van 2015 is in de financiële verslaglegging over 2016 
niet veel veranderd. Het resultaat is daarom goed te vergelijken 
met de begroting 2016 en de jaarrekening van 2015. Het is het 
tweede verslagjaar na het doorvoeren van grote aanpassingen 
in het financieel beleidskader, de aansluiting van de scholen van 
voormalig schoolbestuur De Zwerm, het door-decentraliseren van 
het buitenonderhoud naar de schoolbesturen en het opnemen van 
de te ontvangen gelden van de samenwerkingsverbanden onder 
de Rijksbijdragen. Het is ook de tweede keer dat de jaarrekening is 
geconsolideerd en waarin de resultaten van de verbonden partijen, 
de stichtingen voor de kinderpeelzalen en stichtingen voor de bui-
tenschoolse opvang, zijn verwerkt.

Natuurlijk kende 2016 nog wel enkele 
aanpassingen in het financieel 
beleidskader. Er werd nieuw beleid 

geformuleerd inzake de vermogenspo-
sitie van de scholen. De regels voor de 
financiële afwikkeling van het Eigen Risico 
Dragerschap (ERD) voor vervangingen zijn 
verwerkt. En er is een bepaling opgeno-
men voor een bovenschoolse bijdrage voor 
scholen met dependances, gebaseerd op 
een bekostiging van een nevenvestiging. 

De impact van deze wijzigingen zijn echter 
veel minder van invloed op de jaarreke-
ning dan de in 2015 doorgevoerde wijzi-
gingen.

Resultaat 
Het resultaat, geconsolideerd, over 2016 
bedroeg -3 510.080. Dit is 3 164.920 
negatiever dan het begrote resultaat 
van 3 345.160. Het resultaat is voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door een 

nieuw opgenomen voorziening voor 
langdurig zieken van 3 450.000.  
Zonder deze voorziening zou het resultaat 
zowel ten opzichte van de begroting als 
ten opzichte van de realisatie over 2015  
(- 3 591.453) positief geweest zijn. 
Ondanks het negatieve resultaat over 
2015 en 2016 is op grond van de kentallen 
voor de Laurentius Stichting sprake 
van een goede financiële positie, ruim 
voldoende om eventuele tegenvallers op 
te vangen. Het weerstandsvermogen is 
toereikend. Daarmee wordt voldaan aan 
de doelstelling van het financieel beleid, 
het in stand houden van deze goede 
financiële positie, zodat de continuïteit 
van de stichting en de scholen kan worden 
gewaarborgd en de doelstellingen van de 
stichting kunnen worden gerealiseerd. 
Als de nieuw opgenomen voorziening 
buiten beschouwing wordt gelaten, is de 
exploitatie in 2016 nagenoeg sluitend. 
In het kader van het verder verbeteren 
en borgen van een financieel stabiele 
toekomst blijft het uitgangspunt van het 
financieel beleid ook voor de komende 
jaren dat de begroting van de stichting 
structureel sluitend, danwel positief dient 
te zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor de 
begrotingen van de individuele scholen.

Continuïteit
De Laurentius Stichting is een financieel 
gezonde stichting. Het leerlingenaantal is 
volgens de prognoses de komende jaren 
stabiel of neemt zelfs iets toe. De spreiding 
van de scholen is zodanig verdeeld over 
nieuwe wijken en wijken met een stabiele 
bevolkingssamenstelling dat niet te 
verwachten is dat economische en/of 
demografische ontwikkelingen op korte 
termijn van grote invloed zullen zijn op het 
totaal aantal leerlingen. De omvang van 
de formatie zal, hierop gelet, op de korte 
en middellange termijn daarom nagenoeg 
stabiel zijn en het (financiële) risico van 
stichtingsbrede boventalligheid is gelet 
hierop nihil. Op basis van de uitgevoerde 
risicoanalyses op hoofdlijnen en de 
gegevens uit de continuïteitsparagraaf 
kan worden geconcludeerd dat de 
continuïteit van de stichting de komende 
jaren goed is geborgd.  ■

Analyse exploitatie 2016 versus exploitatie 2015

X 5 1.000 Werkelijk
2016

Begroting 
2016

Verschil Werkelijk
2015

Verschil

BATEN

Rijksbijdragen 47.793 46.056 1.737 45.616 2.177

Overige overheidsbijdragen 3.732 3.369 363 3.702 30

Overige baten 2.884 2.299 585 2.760 124

54.350 51.724 2.685 52.078 2.331

LASTEN

Personele lasten 43.966 42.529 1.436 42.120 1.846

Afschrijvingen 1.430 1.349 80 1.289 141

Huisvestingslasten 4.722 4.266 456 4.649 73

Overige instellingslasten 4.801 3.992 809 4.637 164

54.919 52.136 2.781 52.695 2.224

Saldo baten en lasten 510 412 98 617 107

Saldo financiële baten en lasten 11 70 -59 28 -17

Belastingen 12 2 10 11 10

Resultaat 511 344 165 591 80

BALANS 31122016 31122015 Verschil
Activa
Immateriële vaste activa 15.000 18.000 -3.000
Materiële vaste activa 6.934.225 6.683.040 251.185
Financiële vaste activa - 313.050 -313.050
Vorderingen 4.856.054 4.482.906 373.148
Liquide middelen 6.908.799 7.291.018 -937.670

18.714.078 18.788.014 73.936
Activa
Groepsvermogen 7.248.007 7.758.087 -510.080
Voorzieningen 5.456.936 4.487.317 969.619
Langlopende schulden 16.733 - 16.733
Kortlopende schulden 5.992.402 6.542.610 -550.208

18.782.120 18.788.014 73.936

KERNGEGEVENS 2012 2013 2014 2015 2016
Huisvestingsratio - -  8%  9% 9%
Weerstandsvermogen 15% 17% 15% 15% 13%
Solvabiliteit 1 38% 45% 39% 42% 39%
Solvabiliteit 2 62% 67% 62% 67% 68%
Liquiditeit 1,33 1,66 1,64 1,85 1,96

Toelichting exploitatie 2016 ten 
opzichte van de begroting 2016

x 5 1.000,

Hogere rijksbijdragen 1.737

Hogere overige bijdragen 363

Hogere overige baten 585

Hogere personele lasten -1.436

Hogere afschrijvingen -80

Hogere huisvestingslasten      -456 

Hogere instellingslasten -809

Saldo financiële baten en lasten -59

Belastingen 10

Hoger resultaat 165

#samen #innovatie #professionele  
leergemeenschap #op koers blijven

Personeel in dienst 2014 2015 2016 

Onderwijzend 
personeel 

625 735 716 

Ondersteunend 
personeel  
(directie en OOP) 

123 156 150 

Totaal personen 748 891 866 

Totaal man 97 120 119 

Totaal vrouw 651 771 747 

Totaal fte 543 653 633 

Directie personeel 45 44 

Onderwijzend 
personeel 

540 520 

Ondersteunend 
personeel 

68 69

Personeel 

Leerlingaantallen

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016

7.862 9.081 9.075



St. Jozefschool
www.sint-jozefschool.nl

De Buutplaats
www.bsdebuutplaats.nl

Petrus Dondersschool
www.petrusdondersschool.nl

De Zuidwester
www.bsdezuidwester.nl

Mgr. Bekkersschool
www.mgrbekkersschool.nl

International School Delft
www.isdelft.nl

Bernadette Mariaschool
www.bernadettemariaschool.nl

De Willibrord
www.rkbswillibrord.nl

Peutercentrum Pinkelotje
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum Olleke Bolleke

www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum De Peutergaarde

www.kinderspeelzaal.nl 

R.K. Basisschool Christoffel
www.christoffel.nl

Peutercentrum Het Muizenhuis
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum Het Beestenboemel

www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum De Zuidwestertjes

www.kinderspeelzaal.nl 

Rosa Basisschool
www.rosabasisschool.nl

Peutercentrum Peuterhonk
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum De Buutplaats

www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum De Kanjers
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum Do-Re-Mi
www.kinderspeelzaal.nl

Peutercentrum Okidoki
www.kinderspeelzaal.nl

Peutercentrum Pinky
www.kinderspeelzaal.nl

DELFT

De Wilgenhoek
www.wilgenhoek.nl

LANSINGERLANDLANSINGERLANDLANSINGERLAND

De Kwakel
www.dekwakelschool.nl

LANSINGERLAND

De Poolster
www.depoolster.nl

Pius X
www.pius-x.nl Het Baken

www.bshetbaken.nl
Petrusschool

www.petrusschool.nu
Mariaschool

www.mariaschoolrijswijk.nl
De Piramide

www.bsdepiramide.nl

LANSINGERLAND LANSINGERLAND

LANSINGERLANDLANSINGERLAND

DEN HA AGLANSINGERLAND LANSINGERLANDLANSINGERLANDLANSINGERLAND

MIDDEN-DELFLANDMIDDEN-DELFLAND

DELFT
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DELFT

Peutercentrum Klavertje 4
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum Hummelhonk

www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum Inimini
www.kinderspeelzaal.nl 

Mariaschool
www.mariaschool.nl

DEN HOORN

NOOTDORP

DELFT

De Oostpoort
www.deoostpoort.nl

DELFT

Gabriëlschool
www.gabrielschool.nl

DELFT

Titus Brandsmaschool
www.titusbrandsmadelft.nl

DELFT

Cornelis Musius
www.cornelismusius.nl

DELFT

Laurentius Praktijkschool
www.depraktijkschool.nl

DELFT

RIJSWIJK RIJSWIJK RIJSWIJK

De Bonte Pael
www.bontepael.nl

DELFT

DELFT DELFT

Laurentiusschool / SBO
www.laurentiusschool.nl

DELFT

De Regenboog
www.rkbsderegenboog.nl

DELFT

Godfried Bomansschool
www.godfriedbomansschool.nl

RIJSWIJK

De Gouden Griffel
www.degoudengriffel.nl

LANSINGERLAND
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Directieoverleg (DIROV)
Gemeenschappelijke 

medezeggen-
schapsraad (GMR)

Scholen PO

• 26 basisscholen
• 1 school voor speciaal
        basisonderwijs
• 1 internationale school

Raad van Toezicht

Stafbureau School VO

• 1 school voor 
 praktijkonderwijs

• Beleidsondersteuning
Onderwijs en kwaliteit, 

Personeel, ARBO, 
Huisvesting, ICT,  Identiteit

• Secretariële ondersteuning

College van Bestuur
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