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Stichting Onderwijs Primair biedt openbaar 
onderwijs in de gemeenten Krimpenerwaard, 
Montfoort en Oudewater. Onderwijs waar 
iedereen welkom is!

De speerpunten van Onderwijs Primair zijn:
• hoge onderwijskwaliteit
• goed werkgeverschap
• samenwerking 
• maatschappelijke betrokkenheid 

Onze stichting biedt een keurmerk voor 
scholen die het verschil maken. We benutten 
het potentieel van ieder kind en leggen zo de 
basis voor een gelukkig leven.

fotografie: Jose Donatz fotografie  |  tekst: Zilvervink communicatieadvies  |  concept en realisatie: AzimDezign & Communication

Voor u ligt een verzameling van prach tige 
verhalen. Verhalen die het waard zijn om 
verteld te worden. Verhalen over bijzon-
dere momenten die dagelijks op onze 
scholen plaatsvinden. Over gedreven 
leerkrachten, mooie onderwijs vormen 
en betrokken omwonenden. En over 
vernieuwend onderwijs en  leerkrachten 
die hard werken om het beste uit zich-
zelf en ieder kind te halen. Ons motto is 
niet voor niks ‘Groeien met lef’!

Maar bovenal zijn het verhalen over 
mooie resultaten en ontspannen kin-
deren die lekker kunnen leren op hun 
eigen niveau. Want daar draait het 
uiteindelijk om bij Stichting Onderwijs 
Primair. We willen het potentieel van 
alle kinderen ten volle benutten. Het 
maakt bij ons niet uit of je een gemid-
delde leerling bent, of juist uitblinkt 
met een cognitief of praktisch talent. 
We willen dat al onze leerlingen een 
plek vinden waar zij zich veilig kunnen 
ontwikkelen en waar ze zich thuis 
 voelen: een plek waar ze gelukkig zijn.

Dat lukt alleen als we - als stichting 
en als leerkracht - kritisch kijken of de 
keuzes die we maken écht bijdragen 
aan het primair proces, écht voort-
komen uit pedagogisch vakmanschap 
én bijdragen aan de ontwikkeling van 
de kinderen. Daar gaan we voor! Ik 
wens u veel  lees plezier!

Liesbeth Augustijn 
bestuurder Onderwijs Primair

Verhalen 
 die het waard zijn verteld te worden vo
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Nette scholen, uitdagende pleinen
De schoolgebouwen en de schoolpleinen van Onderwijs 
Primair vormen het visitekaartje voor huidige en 
potentiële ouders. Schone, goed onderhouden 
scholen en schoolpleinen met uitdaging zorgen voor 
een plezierige werk- en leeromgeving en goede 
leerprestaties van de leerlingen.

Openbare basisschool De Polsstok in 
Berkenwoude is een van de  kleinere 
scholen van Onderwijs Primair. “Het is 
een echte dorpsschool met 50 leerlin-
gen”, vertelt locatieleider Bram de Jong. 
“Eigenlijk voelt het als één grote familie, 
iedereen kent elkaar. De  betrokkenheid 
bij de school is groot. Dus toen we 
 bedach ten dat het een leuk idee zou 
zijn in het kader van het vijftigjarig 
jubileum om het verouderde schoolplein 
een make-over te geven, was iedereen 
meteen  enthousiast!”

Het team, kinderen en ouders trokken 
samen op om het nieuwe schoolplein te 
realiseren. De kinderen hebben zich laten 
sponsoren door buurtgenoten, kennissen 
en familie. “Daarnaast hebben diverse 
ouders lokale bedrijven en instanties 
benaderd voor een sponsorbijdrage of 
subsidie. Uiteindelijk hebben meer dan 
50 bedrijven bijgedragen aan het school-
plein. Bijzonder hè!” Ook de opbrengst 
van het groots opgezette jubileumfeest 
kwam ten goede aan het schoolplein.

Feestplein
als hart van het dorp

“ In het enthousiasme 
en de inzet van 
ouders zie je de 
betrokkenheid van 
het dorp terug. Voor 
hen is deze school 
heel belangrijk!”

Bram de Jong 
locatieleider obs De Polsstok 
in Berkenwoude

“Van een verzakt plein met verouderde 
speeltoestellen en weinig speelmogelijk-
heden is het plein veranderd in een heer-
lijke plek om te spelen. Het nieuwe plein 
is door ouders ontworpen en nadat het 
grondwerk en de bestrating  professioneel 
is aangelegd door een lokaal bedrijf, heeft 
een grote groep ouders heel hard gewerkt 
om het plein in te richten. Het doel was 
om de natuur en het water weer naar 
binnen te halen en dat is gelukt. Met een 
waterspeeltoestel, nieuwe korfbalpaal en 
een groot voetbalveld met kunstgras is 
er voor ieder kind iets leuks te doen. De 
kinderen hebben een toepasselijke naam 
verzonnen: het Feestplein! Er wordt volop 
gespeeld en gelachen, ook na schooltijd. 
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“Het is verfrissend om met 
je collega’s les te geven 
aan dezelfde kinderen!”

Simone Meerkerk 
vakleerkracht bij obs De Sterrenboom 
in Stolwijk

Lesgeven
  in het vak waar je van houdt

Op basisschool De Sterrenboom krijgen 
de leerlingen unit onderwijs. Bij deze 
eigentijdse vorm van onderwijs krijgen 
de kinderen les van gespecialis eerde 
vakleerkrachten. Simone Meerkerk is 
zo’n specialist. Zij specialiseerde zich in 
Begrijpend Lezen.

“In plaats van je eigen klas lesgeven 
in alle vakken, richt je je op één vak-
gebied. Liefst natuurlijk een vak dat 
je goed ligt. En die liefde voor het vak 
mag je dan aan heel veel kinderen 
overbrengen. Het is prettig om met 
meerdere collega’s de verantwoording 
voor een klas te kunnen delen. Fijn is 
ook dat het voorbereiden van de lessen 
minder tijd vraagt.”

Deze aanpak bereidt de leerlingen 
goed voor op de overstap naar het 
voortgezet onderwijs. “Het sluit 
naadloos aan op de gang van zaken 
daar, waar je voor ieder vak naar een 
andere docent gaat. Dat is dus voor 
de kinderen een bekend gegeven. 

Bovendien hebben we gemerkt dat het 
de kinderen zelfstandiger maakt. Ze 
moeten hier zelf hun spullen op orde 
houden en aan hun taken werken. 
Doordat ze wisselen van leerkracht 
is de lucht ook weer snel geklaard na 
een akkefi etje.”

Voor de ouders is het soms even 
wennen. Want naar wie ga je als je een 
vraag hebt? “Alle kinderen hebben een 
mentor die het aanspreekpunt voor 
de ouders is. Ik ben zelf mentor van 
groep 4. Ik bespreek de bijzonderheden 
met mijn collega’s en zie veel in mijn 
mentorgroep. Dus dat zit wel goed.”

Expertise telt!
Binnen Onderwijs Primair kun je je ontwikkelen tot 
specialist. Meestal vervul je dan in de school een 
expertfunctie naar je collega’s. Op De Sterrenboom 
gaan we zelfs zo ver dat je vooral dat vak geeft waarin 
je je hebt gespecialiseerd.
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Ruimte voor expressie
Alle scholen van Onderwijs Primair verzorgen kunst- 
en cultuuronderwijs en bieden daarmee ruimte voor 
expressie en ontwikkeling van talenten in de volle 
breedte. Het ontwikkelen van creativiteit draagt bij 
aan het probleemoplossend vermogen. Praten over 
kunst ontwikkelt het kritisch denkvermogen. Het is 
dan ook een vast onderdeel van de programmering 
op onze scholen!
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Meer mens 
met muziek en drama

Alle kinderen, van groep 1 t/m groep 8 
op basisschool Kiezel en Kei in Berg -
ambacht, kijken uit naar zijn komst. In 
iedere groep geeft hij wekelijks een half 
uur tot drie kwartier muziekles. Meester 
Marius Diepenhorst is populair onder 
de kinderen. “Mijn lessen zijn heel prak-
tisch, iedereen kan meedoen. We zingen, 
spelen op schoolinstrumenten, luiste-
ren naar allerlei muziek, bewegen op 
muziek, gaan op zoek naar instrumenten 
in een muziekstuk.”

Kunst- en cultuureducatie is belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen. Het 
krijgt veel aandacht op de scholen van 
Onderwijs Primair. “Je hoort wel eens dat 
je slimmer wordt van muziek- en dra-
malessen, dat je er beter van zou gaan 
leren. Dat is niet waarom we bij Kiezel 
en Kei hebben gekozen voor vakdocenten 
muziek en drama. Onze overtuiging is 
dat ontwikkeling meer is dan feitenken-
nis. Het gaat om je te leren uiten, om 
creativiteit, om je emoties te reguleren. 
Kinderen leren out of the box te denken. 

En dat op een heel aangename manier, 
namelijk met muziek en drama.”

“In mijn muziekles is niet het resultaat 
belangrijk, maar het proces, de beleving. 
Het gaat ook om zaken als: hoe pak je 
het aan, hoe werk je samen, wanneer 
ben je tevreden? En uiteindelijk bereik je 
door deze aanpak ook een beter eindpro-
duct. De kinderen zijn vaak terecht trots. 
Wist je dat we onlangs een kinderkoor 
zijn gestart in groep 5/6? Van de 72 kin-
deren hebben zich er 42 aangemeld. Ze 
vinden muziek zo leuk dat ze er zelfs na 
schooltijd mee door willen!”

“De kinderen zijn zo 
blij als ik de klas in 
kom! Ze zijn gek op 
muziek maken.”

Marius Diepenhorst 
vakleerkracht muziek bij 
obs Kiezel en Kei in Bergambacht
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Alan Lotman wil als ouder graag wat 
betekenen voor de school van zijn zoon 
Lewis. Hij is daarom voorzitter van de 
Medezeggenschapsraad (MR). “Ik wilde 
naast mijn werk als regiomanager bij 
Ipse de Bruggen iets  maatschappelijks 
doen. Die uitdaging vond ik bij de  Koningin 
Emmaschool in Schoon hoven. Ik ben een 
zakelijk type, thuis in  begrotingen, durf 
keuzes te maken. Dat zijn vaardigheden 
die ik meebreng aan tafel. Vooral de 
fi nanciële en  organisatorische kant van 
de school vind ik interessant.“

“Wat je precies doet als MR? In grote 
lijnen komt het neer op meedenken en 
adviseren over verschillende onderwer-
pen die spelen op de school. De school 
hecht aan de mening van ouders en 
leerkrachten. Samen proberen we er een 
goede en gezonde school van te maken, 
zodat de kinderen het beste uit zichzelf 
kunnen halen. Over de begroting mogen 
we als MR bijvoorbeeld advies uitbren-
gen. Voor sommige grote  b eslissingen 
is zelfs instemming van de MR  verplicht. 

Ook meedenken?
Iedere basisschool heeft een MR, dat is wettelijk 
verplicht. Heb je interesse in een functie bij de  (G)MR
van een van onze scholen, dan zou ik zeker een poging 
wagen! We zijn altijd blij met mensen die op een 
opbouwend kritische manier willen meedenken.

“ Samen proberen we er 
een goede en gezonde 
school van te maken, zodat 
de kinderen het beste uit 
zichzelf kunnen halen.”

Alan Lotman 
voorzitter MR obs Koningin Emma in 
Schoonhoven en lid GMR Onderwijs Primair

Meebeslissen
over de school van je kind
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Bijvoorbeeld voor de formatie en het 
schoolplan. Ik heb als voorzitter regel-
matig contact met de directeur. Hij neemt 
me mee in zijn plannen en ideeën. Het 
is mijn taak om deze informatie met de 
andere ouders te delen.”

Alan zit ook in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van 
Onderwijs Primair. “Hier gaat het om 
schooloverstijgende zaken. Je  behartigt 
niet het belang van je eigen school, 
maar denkt mee over de grote lijnen 
van de stichting. Het is ontzettend leuk 
om te doen. Je krijgt mee wat er speelt 
en je kunt wat invloed uitoefenen op 
het beleid.” 



“Kinderen begeleiden 
naar zelfstandigheid 
is prachtig!”

Marijke Hollander 
groepsleerkracht bij obs 
Vlisterstroom in Haastrecht

Helpen ontwikkelen
Op alle scholen van Onderwijs Primair helpen 
we leerlingen te groeien in verantwoordelijk-
heid, zelfstandigheid, samenwerking en 
refl ectie. We coachen de leerlingen hierin. 
Ons doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot 
ondernemende mensen met een kritische en 
democratische houding die open staan voor 
de ander.
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Zelfstandig 
werken met je maatje

“De leerlingen krijgen hier veel v  rij-
heid, dat hoort bij Daltononderwijs.” 
Aan het woord zijn Marijke Hollander 
en Anita van Dijk, beiden groepsleer-
kracht en Daltoncoördinator op basis-
school Vlisterstroom in Haastrecht. 
“Ze mogen - gedeeltelijk - kiezen wat 
ze willen leren, in welke volgorde ze 
het werk willen doen, waar ze willen 
werken, soms ook met welk materiaal 
en vaak ook of ze alleen of samen 
werken. De kinderen leren daardoor al 
snel wat hun verantwoordelijk heden 
zijn en leggen verantwoording af over 
hun keuzes en prestaties.”

“We doen hier veel met maatjes, zowel 
in de klas als door de hele school. De 
maatjes wisselen regel matig zodat je 
leert om met verschillende  kinderen 
samen te werken. De leerlingen wer-
ken vaak samen aan een taak. Zo leren 
leerlingen van elkaar, geven ze elkaar 
tips en tops en ontwikkelen ze vaardig-
heden als nadenken over zichzelf en 
respect voor anderen.”

13

“Doordat de kinderen vaak zelfstan-
dig werken aan dag- en week taken 
leren ze goed te plannen en zelf-
standig hun taak uit te voeren. Bij 
de kleuters zie je die houding al 
ontstaan. De leerlingen die hier op 
school gezeten hebben kennen veel 
verantwoordelijkheids gevoel, zijn 
heel zelfstandig en kunnen beter 
plannen. Dat horen we ook terug van 
middelbare scholen.”
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Ontmoetingen
         die het onderwijs mooier maken

Goede match!
Naast Dagbesteding Krimpenerwaard werkt 
Onderwijs Primair ook samen met de collega’s van 
Promen. Wij zijn blij met onze collega’s met een 
afstand tot de arbeidsmarkt die ervoor zorgen dat de 
aandacht van de leerkrachten zich kan richten op het 
lesgeven! Daarbij zien onze leerlingen van jongs af 
aan: iedereen doet er toe!

15

De juffen en meesters voorzien van een 
lekker kopje koffi e of thee, lijmpotjes vul-
len, de vuile vaat in de klassen  ophalen... 
Zo maar wat voorbeelden van de dage-
lijkse bezigheden van de deelnemers 
van Stichting Dagbesteding Krimpener-
waard bij basisschool Het Schateiland in 
Lekkerkerk. Directeur Gerrit de Koster is 
er blij mee: “Wij betrekken de omgeving 
actief bij onze activiteiten en nemen op 
onze beurt actief deel aan de omgeving. 
Mooier dan dit kan niet!”

“Onze leerkrachten kunnen hierdoor 
meer tijd besteden aan de leerlingen. Een 
bijzondere vorm van werkdrukverlichting. 
En diezelfde leerlingen leren al op jonge 
leeftijd dat mensen met een beperking er 
ook gewoon bij horen. Ze worden betrok-
ken bij de feestelijke activiteiten en doen 
mee aan het open podium. Ook helpen ze 
de kleuters bij de kook- en bakactiviteiten 
in de grote keuken van onze school. Ze 
hebben de beschikking over een eigen 
lokaal – de Schatkamer – om te werken 
en zich te ontspannen. 

“ Dit is mijn werk. Ik 
doe heel veel nuttige 
dingen voor de school 
en iedereen kent mijn 
naam. Ik vind het leuk 
om hier te werken.”

Daniël 
Daniël en Rob helpen dagelijks 
in de dagbesteding op 
obs Het Schateiland in Lekkerkerk

Het is geweldig dat ze zich hier kunnen 
ontwikkelen en werken aan persoonlijke 
doelen om zo meer inhoud te geven aan 
het eigen leven.”

En zo snijdt het mes aan twee kanten. 
“De school krijgt er veel voor terug. Het 
enige dat we hiervoor nodig hadden 
was een leeg lokaal. Voor de l  eerlin-
gen staat de ontmoeting voorop. De 
ouders van Het Schateiland zien deze 
ontmoeting als een meerwaarde voor 
hun kinderen. De deelnemers worden 
op het dorp en in de supermarkt door 
iedereen hartelijk begroet.”
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Goede contacten 
Onderwijs Primair werkt samen met alle scholen 
van het Voortgezet Onderwijs in onze regio. 
De goede contacten zorgen voor een warme 
overdracht van onze leerlingen.
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De scholing van leerlingen stopt natuurlijk 
niet na de basisschool (PO). Die gaat ver-
der op het voorgezet onderwijs (VO). “Een 
goede overdracht van de leerling is erg 
belangrijk”, zegt Linda Mersel, directeur 
van zowel de Irene als de Flora in Krimpen 
aan de Lek. “Als basisschool heb je het 
kind goed leren kennen. Je hebt ontdekt 
welke aanpak goed bij hem of haar past. 
Het is zonde deze ‘gebruiksaanwijzing’ 
niet door te geven aan de nieuwe school. 
Dat komt het kind niet ten goede.”

Linda maakt zich als voorzitter van 
de werkgroep PO-VO hard voor een 
soepele overdracht. “We kijken vooral op 
beleidsniveau wat er nodig is om de leer-
lijnen beter op elkaar te laten aansluiten. 
Een mooi voorbeeld is de ontmoeting tus-
sen leerkrachten van groep 8 en die van 
de brugklas. Ze bespreken hoe de lesstof, 
de gebruikte begrippen en de opvoedkun-
dige begeleiding beter op elkaar kunnen 
aansluiten. Dat blijkt heel waardevol. Ook 
worden de zorg coördinatoren nu beter 
betrokken bij de overdracht.”

Warme overdracht 
naar het voortgezet onderwijs  

“We weten elkaar makkelijk te 
vinden en dat werkt fi jn!”

Linda Mersel 
directeur van obs Prinses Irene en obs Flora 
en brugklas coördinator Eline Boerman van het 
Krimpenerwaard College in Krimpen aan de Lek

“Voor veel kinderen is de overgang naar 
het voortgezet onderwijs best spannend. 
Ons doel is die overgang zo passend 
mogelijk maken. Over elke leerling is wel 
wat te melden. Een kind dat bij ons in 
bepaalde vakken voorloopt, moet soms op 
het VO gewoon weer opnieuw beginnen. 
We gaan proberen dat te voorkomen.”

Ook na de start op het VO is er nog 
contact met de oude school. “Na een 
aantal weken organiseert bijvoorbeeld het 
Krimpenerwaard College een terugkom-
middag voor de brugklasmentoren en 
de leerkrachten van groep 8. Dan komen 
problemen met leerlingen en vakken op 
tafel. Natuurlijk horen we het ook graag 
als iets goed gaat. Dan weten we dat een 
bepaalde aanpak zijn vruchten afwerpt.” 
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Leren voor het leven
Alle leerlingen bij Onderwijs Primair leren vanuit een 
holistische benadering. Op onze scholen is aandacht 
voor verschillende ontwikkeldimensies: cognitief, 
emotioneel, sociaal, motorisch, cultureel/muzisch. 
Zo komen de verschillende breingebieden optimaal 
aan bod. De scholen kiezen hierbij hun eigen vorm. 
Binnen de Onderwijs Primair leren we vervolgens 
weer van elkaar.

“Leren doe je met je lijf door te bewegen. 
En drie rondjes rennen om de school is 
niet voldoende”, lacht Nancy Frouws, 
kleuterjuf bij De Hobbitstee. Ze is jonge 
kind specialist, psycho motorisch kin-
dercoach én speeldokter. “Van bewegen 
word je blij, je krijgt er energie van en 
je hersenen krijgen meer zuurstof. 
Een prima basis om verantwoord les te 
geven dus.”

“Je motorische ontwikkeling is de 
voorwaarde om te kunnen leren. Veel 
spelen en bewegen zorgt ervoor dat 
de linker en de rechter hersenhelft 
beter samenwerken. Dan kun je beter 
automatiseren en sla je dingen beter 
op. Ook ontdekken doen kinderen met 
hun lijf, en dat geldt niet alleen voor 
kleuters. Wij doen daar veel mee. 
 Letters boetseren bijvoorbeeld, of wer-
ken met ritmes. Of we laten kinderen 
liggend op hun buik lezen. Ook sociaal- 
emotioneel levert het wat op. Door hun 
lijf te gebruiken leren kinderen letterlijk 
remmen en hun grenzen aangeven. 

Bewegen
als basis om te kunnen leren

“ Leren doe je ook
 met je lijf!”

Nancy Frouws 
leerkracht bij obs De Hobbitstee 
in Montfoort

Het geeft een fi jne sfeer in de school. Dat 
is het effect van meer bewegen. Het is 
gewoon superleuk om te doen, want het 
sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.”

“Meerdere collega’s zijn enthousiast 
geworden. Zelfs het logo en motto 
van de school zijn aangepast aan het 
spelend en bewegend leren. Je ziet het 
overal terug: in de lessen, op het school-
plein en ook op de gang. Ook ouders 
worden enthousiast en nieuwsgierig. 
Als je weet waar je op moet letten, kijk 
je anders naar een kind en sluit je beter 
aan op wat een kind nodig heeft.”



“Wie wil nou niet de 
persoon worden die je 
graag wil zijn?”

Lea Hoftijzer 
leerkracht obs Koningin Wilhelmina 
in Lekkerkerk

Het goede doen
  óók in de ogen van de ander

Vanuit de wens om binnen de hele 
stich ting een gemeenschappelijke peda-
go  gische taal te spreken en dezelfde 
op voedkundige begrippen te gebruiken, 
doorloopt iedere collega binnen Onder -
wijs Primair een persoonlijk  ontwikkel  -
traject onder de naam Pedagogisch 
 Vakmanschap. “Met dit traject werk je 
vooral aan jezelf”, vertelt Lea  Hoftijzer. 
Naast leerkracht op de Koningin 
 Wilhelmina is ze trajectbegeleider 
 Pedagogisch Vakmanschap. “Je maakt 
van  intuïtief gedrag, bewust gedrag. Je 
krijgt steeds meer inzicht in je eigen rol, 
of je nou leerkracht bent of schoolleider, 
of actief in onderwijsondersteuning. 
 Uiteindelijk is het streven: het goede doen, 
op het juiste moment, ook in de ogen 
van de ander. Gedurende het  traject, dat 
eigenlijk je leven lang duurt, word je zo 
steeds meer de  persoon die je wilt zijn.”

Onderwijs Primair vindt het belangrijk 
dat alle medewerkers op deze manier 
worden opgeleid. “Je leert allemaal op 
dezelfde manier naar kinderen kijken, 

Pedagogisch vakmanschap
Alle collega’s van Onderwijs Primair worden 
geschoold in pedagogisch vakmanschap geïnspi-
reerd op pedagogisch tact en leiderschap (NIVOZ). 
Dit draagt bij aan een positief schoolklimaat.

21
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om optimaal te kunnen bijdragen aan hun 
ontwikkeling. Je gaat nadenken vanuit 
welk ideaal je dit doet, hoe je de ander 
kunt laten groeien, rekening houdend met 
de drie psychologische basisbehoeften: 
verbondenheid (zie, hoor, accepteer en 
begrijp je het kind echt?), autonomie (mag 
het kind meedenken en meebeslissen?) 
en competentie (mag het kind zijn talenten 
maximaal laten zien en benutten?)

Inmiddels hebben de meeste collega’s 
het traject doorlopen. “Ook de  directeuren 
 volgen op dit moment een traject met 
elkaar en op iedere school is een aan-
spreekpunt. Nu is het belangrijk om het 
in iedere school blijvend te laten leven en 
concreet vorm te geven.”



“ De buurtbewoners 
komen regelmatig een 
praatje maken”

Renée Sterrenburg 
coördinator van de schooltuin 
bij obs Koningin Wilhelmina 
in Lekkerkerk

Schooltuin,
kinderen én buurt genieten ervan

Tomaten, worteltjes, kropsla en cour-
gettes. “Ja, bergen courgettes hebben 
we afgelopen jaar geoogst”, vertelt 
Renée Sterrenburg. Ze is instructeur 
op basisschool de Koningin  Wilhelmina 
in Lekkerkerk en  coördinator van de 
schooltuin. “In mei 2019 hebben we 
de tuin offi cieel geopend en het is 
een geweldig succes! Verschillende 
sponsoren, meest ondernemers uit 
de regio met een directe relatie tot de 
school, waren bereid om een bijdrage 
te leveren.”

“Het is groot hier hè, voorheen was dit 
een speeltuin. We kregen toestemming 
van de gemeente het terrein in te rich-
ten als schooltuin. Iedere groep heeft 
hier zijn eigen stuk moestuin van 2 bij 
10 meter. Ze zijn er zelf verantwoor-
delijk voor: zaaien, in de gaten houden 
of het groeit, zorgen dat het er netjes 
bij ligt. Ook hebben we fruit bomen, 
bessenstruiken, verse kruiden en een 
halve cirkel met boomstammetjes 
waar we even kunnen uitrusten.”

“We koppelen er ook schoolactiviteiten 
aan. We hebben bijvoorbeeld bloem-
bollen geplant en zoeken dan in de klas 
uit hoe zo’n bol zich ontwikkelt.”

De buurtbewoners vinden het gezellig 
dat er zoveel activiteit is. “Ze komen 
regelmatig een praatje maken en 
zorgen dat de tuin er ook in de school-
vakanties netjes bijligt. Als er veel 
geoogst is, verkopen we de producten 
aan de ouders en omwonenden. Van de 
opbrengst kunnen we nieuw zaaigoed 
kopen. De bewoners van de woongroep 
ASVZ hebben een eigen vak in de 
schooltuin en helpen vaak een handje.”

Verbondenheid met de buurt
Onderwijs Primair is graag maatschappelijk betrokken 
en probeert mee te denken met grotere vraagstukken 
die bijdragen aan een fi jne leefomgeving. Of dit nu 
duurzaamheidsinitiatieven betreft, activiteiten met 
de buurt of met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Natuurlijk blijven we kritisch en staat 
de bijdrage aan onze onderwijsdoelen hierbij centraal!
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“ Samen proberen we er 
een goede en gezonde 
school van te maken, zodat 
de kinderen het beste uit 
zichzelf kunnen halen.”

Alan Lotman 
voorzitter MR Koningin Emmaschool in 
Schoonhoven en lid GMR Onderwijs Primair

Smullen
van thematisch onderwijs

Basisschool Goejanverwelle daagt haar 
leerlingen gedurende het hele jaar uit 
met interessante thema’s. Locatie leider 
Chantal Pinkse, die ook drie dagen 
per week lesgeeft aan groep 5/6, is 
erg enthousiast. “De kinderen smullen 
van thematisch onderwijs. Ze leren er 
ongemerkt zoveel van!” 

“We gebruiken de methodiek ‘Vier-
KeerWijzer’. Deze methode is geba-
seerd op de theorie dat ieder kind één 
of meerdere dimensies heeft waarin 
hij of zij uitblinkt (en dus ook graag 
doet). Dit wordt Meervoudige Intelli-
gentie genoemd.” 

“We behandelen vijf thema’s per jaar. 
De hele school werkt tegelijkertijd aan 
hetzelfde overkoepelende thema. Iedere 
groep geeft hier op een andere manier 
invulling aan, passend bij de leeftijd. Na 
een feestelijke opening gaan we in de 
startweek zelf met het thema aan de 
slag. Wat weten we al van het onder-
werp en welke vragen hebben we zelf? “ 

“De weken erna gaan we dieper in op 
het thema. Daarbij maken we gebruik 
van de themamuur met een mindmap 
waarbij elke groep een onderwerp 
uitwerkt, beantwoorden we leervragen 
en werken we met themakaarten. De 
kinderen mogen zelf een kaart met 
opdracht kiezen die past bij hun talent. 
Kinderen gebruiken hun talenten, ken-
nis en vaardigheden om de opdrachten 
uit te voeren. Aan het eind presenteren 
de kinderen wat ze hebben gemaakt 
en hebben geleerd en vullen ze hun 
portfolio aan. Het resultaat van deze 
aanpak is dat kinderen veel meer ont-
houden en leren doordat ze het thema 
echt beleven.” 
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Onderzoekend leren
Thematisch onderwijs kennen we al vanuit het 
kleuteronderwijs. Deze integrale benadering van 
schoolvakken zien we steeds vaker terug in de gehele 
basisschool. Logisch natuurlijk, want in het echte 
leven zitten we ook niet in hokjes! 
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“Leren moet plaats 
vinden in een zinvolle 
en betekenisvolle 
context!”

Chantal Pinkse 
locatieleider en leerkracht 
groep 5/6 van obs Goejanverwelle 
in Oudewater



“ Mijn dochter zit hier 
helemaal op haar plek!”

Mariëtte Quapp 
moeder van Rosalynne bij 
obs De Schakels in Oudewater

Voltijds uitdagen
  van hoogbegaafde leerlingen

Voltijd onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen is een behoefte  gebleken 
in de regio. Onderwijs Primair komt 
aan deze behoefte tegemoet op  obs 
De Schakels onder de naam Hoog-
begaafden (HB) Onderwijs Oudewater. 

Het HB-onderwijs verschilt in meer dere 
opzichten van de reguliere basisschool. 
Directeur Dionne Tieman: “Hoog be-
gaafde leerlingen hebben een andere 
onderwijsbehoefte en benadering van de 
leerkracht nodig om tot leren te komen. 
We bieden daarom het taakwerk met 
vakken als rekenen en spelling compact 
aan. Daardoor is er tijd over voor collec-
tieve opdrachten, zoals debatteren, 
fi losoferen, een nieuwskring, denk-
sleutel vragen en werken aan projecten. 
Via ‘Deep Level Learning’ werken de 
leerlingen thematisch aan de zaak-
vakken. Met onderwerpen als ‘De Kring-
lopen in de natuur’ of ‘Macht, recht en 
samen leving’ gaan de leerlingen echt de 
diepte in. Zo worden ze uitgedaagd ver-
banden te  leggen, betekenis te zoeken 
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Meer- of hoogbegaafd?
Binnen Onderwijs Primair komen meerbegaafde leer-
lingen in aanmerking voor pluswerk of (op onze grotere 
scholen) een plusklas. Hoogbegaafde leerlingen kunnen 
daarnaast terecht voor contact met gelijk gestemden 
binnen Plus met LEV!, waar zij een dagdeel per week 
een specifi ek programma volgen. Is dit niet genoeg, dan 
bieden wij voltijds hoogbegaafdenonderwijs op onze 
basisschool in Oudewater.

en conclusies te trekken. Ze willen ver-
der, creatiever en abstracter denken.” 
De leerlingen refl ecteren via ‘Leerstof 
Overstijgende Onderwijsdoelen’.

Eén van de grote voordelen voor de 
hoogbegaafde leerling is het peer-
contact (gelijkgestemden). “Ze zijn 
geen uitzondering meer en herkennen 
veel van zichzelf in de ander. Het effect 
is groots. Wij zien het gebeuren en ook 
de ouders merken het: de kinderen 
ontspannen en knappen op. Ze gaan 
weer blij naar school en komen tot 
leren op een manier die bij hen past. 



“ Ik vind leerkracht zijn het 
mooiste dat er is. En dat 
gun ik iedereen!”

Bram van den Helder 
leerkracht bovenbouw bij obs Prins Claus 
in Linschoten

Liefde
voor het primair onderwijs

Als er één leerkracht gek is van zijn vak, 
dan is het Bram van den Helder wel! Hij is 
leerkracht in de bovenbouw van basis-
school Prins Claus in Linschoten. Vol vuur 
zet hij zich in voor Onderwijs Primair om 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
te  enthousiasmeren voor een toekomst 
als juf of meester op de basisschool. “En 
dan het liefst op één van de scholen van 
Onderwijs Primair natuurlijk!”

“We weten allemaal dat er een fl ink 
tekort aan leraren is in het basis-
onderwijs. We zijn er met een groepje 
voor gaan zitten. Wat kunnen wíj daar 
aan doen? We kwamen tot de conclusie 
dat we zelf de beste ambassadeurs zijn. 
Daarom gaan we op voorlichtingsdagen 
langs bij middelbare scholen om de leer-
lingen te laten zien hoe leuk ons vak is.”

“We vertellen wat voor een fantastisch 
werk we doen en wat een voldoening het 
je geeft. We nodigen alle geïnteresseerden 
uit om eens op onze scholen te komen 
kijken. Een snuffelstage noemen we dat. 
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Ook stage lopen of werken 
bij Onderwijs Primair?
Onderwijs Primair is altijd op zoek naar nieuwe leer-
krachten. De komende jaren stromen veel oudere 
leerkrachten uit. Wij bieden PABO-studenten een 
mooi stagepakket met goede begeleiding en toegang 
tot ons academie-aanbod en een voortgangsbonus als 
zij hun stages lopen binnen onze stichting.

Je ervaart dan zelf hoe het is om op een 
school te werken en hoe een schooldag 
eruit ziet. Iedereen heeft bepaalde beel-
den bij de basisschool, maar  kloppen 
die wel? Er is zoveel veranderd en 
 geprofessionaliseerd.”

Scholieren die na hun eindexamen 
kiezen voor de PABO kunnen hun stages 
lopen bij Onderwijs Primair. “Ze kunnen 
kiezen uit veel verschillende scholen met 
allemaal een eigen onderwijsconcept. 
We streven ernaar hen een geweldige 
ervaring mee te geven. Zodat ze na hun 
afstuderen graag bij de stichting komen 
werken. Ik gun iedereen zo’n topbaan!” 



“Super fi jn dat ik mij 
verder heb mogen 
ontwikkelen!”

Marjolein Visser

leerkracht bij obs Flora in 
Krimpen aan de Lek

Talent inzetten
voor leerlingen én collega’s

Marjolein Visser, leerkracht van groep 
5/6 bij openbare basisschool Flora in 
Krimpen aan de Lek, staat inmiddels 
zeven jaar voor de klas. Ze is gedreven, 
wil altijd het beste uit de leerling halen. 
Dus toen ze binnen Onderwijs Primair 
de kans kreeg zich op dat gebied 
verder te ontwikkelen, greep ze die met 
beide handen aan! 

Ambitieuze medewerkers hoeven zich 
bij Onderwijs Primair niet te  vervelen. 
“Er komt steeds meer oog voor de 
talenten van de medewerkers. In het 
kader van talentmanagement kun je 
je ontwikkelen tot specialist op een 
bepaald vlak. Zo koos ik voor een 
Hoogbegaafden-scholings traject. 
Nu draai ik één dagdeel in de week in 
de Plus met LEV!-klas op de Kiezel en 
Kei in Bergambacht. Vanuit verschil-
lende scholen komen de hoogbegaafde 
leerlingen daarheen om te werken 
aan leren leren, aan het plannen van 
activiteiten en aan hun persoonlijke 
ontwikkeling.”
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Persoonlijk ontwikkelingsplan
Binnen Stichting Onderwijs Primair kan je  scholingen 
volgen via de Onderwijs Primair  Academie en de 
e-learningomgeving. Daarnaast is er ook de mogelijk-
heid om een uitgebreidere opleiding te volgen. 
Collega’s bespreken hun ontwikkelingsplan jaarlijks 
met hun leidinggevende.

Als specialist kun je vervolgens je 
 collega’s bijscholen op dat gebied. 
Daarvoor is de Onderwijs Primair 
 Academie in het leven geroepen.”

Verder zijn er binnen de stichting 
profes  sionele leergemeenschappen. 
Een aantal collega’s gaat dan met 
een onderzoeksvraag aan de slag, 
onder  zoekt deze in de eigen praktijk. 
 Daarbij staat het uitwisselen van ken-
nis en ervaringen centraal. “Het doel 
is daarmee  vernieuwing te brengen 
in ons onderwijs en het leren van de 
leerlingen te verbeteren.”
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“Kinderen creatief uitdagen 
is echt een vak!”

Josefi en Versteeg 
kunstenaar in de klas (KinK) 
bij Onderwijs Primair

Josefi en Versteeg is illustrator en kunst-
schilder van beroep. Regelmatig verzorgt 
zij een lesdag op één van de scholen van 
Onderwijs Primair. “Bijvoorbeeld als er 
een leerkracht ziek is, of een bruiloft 
heeft. Dan kom ik een dag voor de groep 
staan en gaan we met zijn allen creatief 
aan de slag.”

Josefi en is één van de kunstenaars die 
onder de naam Kunstenaar in de Klas 
(KinK) een dagprogramma voor Onderwijs 
Primair heeft gemaakt. “Er zijn kunste-
naars in allerlei disciplines betrokken: een 
beeldhouwer, een beeldend kunstenaar 
die met de kinderen een spel maakt, één 
die meer grafi sch met ze aan de slag gaat. 
Ook is er een theaterprogramma en een 
muziekdag. Een afwisselend aanbod dus.”

“KinK is niet alleen een leuke, ludieke 
manier om tegemoet te komen aan de 
welbekende krapte onder leraren. Ook 
is het geweldig om kinderen meer in 
contact te laten komen met kunst en hun 
eigen creativiteit aan te boren. 

Kunstenaar in de klas (KinK)
Met het initiatief van KinK geeft Onderwijs Primair 
een impuls aan de behoefte om de creativiteit van 
leerlingen aan te spreken. Daarnaast speelt het in 
op de vervangingsvraag van leerkrachten. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten.
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Ontdekkingstocht
voor de kunstenaar in de klas
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In het huidige lesaanbod is daar vrij 
 weinig ruimte voor. Ook hangt het 
heel erg af van de creativiteit en de 
materiaal kennis van de leerkracht.”

“In mijn les schrijven de kinderen een 
verhaal en illustreren het vervolgens 
zelf zodat er een boekje ontstaat. In 
de middag maken ze een driedimen-
sionaal schilderij waarbij ze gebruik 
kunnen maken van allerlei materialen. 
Het is leuk om te zien dat dan de oog-
jes gaan twinkelen en ze er helemaal 
in opgaan. Het is voor velen een echte 
ontdekkingstocht!” 



Opbloeien
    door onderwijs passend te maken

Een kleine groep blijkt aantrekke-
lijk voor kinderen met behoefte aan 
extra ondersteuning. “Zo’n groep 
hebben we op Het Schateiland vanaf 
het nieuwe schooljaar, wanneer de 
Prins  Bernhardschool fuseert met 
Het Schat eiland in Lekkerkerk. Hier 
komt een aparte groep met een eigen 
leerlijn. Speciaal voor kinderen die 
het niet redden in een grote groep en 
die niet naar het speciaal onderwijs 
hoeven of kunnen.”

Dianne van der Stoel en haar collega 
Anja Klootwijk geven nu ook al les 
aan zo’n groep. Voor de kinderen is dit 
een fi jne oplossing. “Ze blijven in hun 
eigen buurt, gaan naar een reguliere 
school, in een eigen groep met ver-
trouwde gezichten. Leerlingen komen 
permanent of tijdelijk bij ons. We zijn 
daar fl exibel in. Soms komt een kind 
hier om te oefenen met rekenen en 
taal en gaat in de middag weer in zijn 
of haar eigen klas voor bijvoorbeeld 
geschiedenis en muziek.”

Thuisnabij passend onderwijs
Ons groene gebied met veel kleinere scholen 
maakt dat we onze krachten bundelen om thuis-
nabij passend onderwijs mogelijk te maken. 
Onderwijs Primair werkt samen met de gemeenten 
Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater en 
maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 
Midden-Holland en van Passenderwijs.
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“ Fijn dat we kwetsbare 
kinderen een steuntje in de 
rug kunnen blijven bieden.”

Dianne van der Stoel 
leerkracht bij obs Prins Bernhard in 
Lekkerkerk en per augustus 2020 bij 
obs Het Schateiland
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“We willen voorkomen dat een kind 
het plezier in leren verliest of ver van 
huis naar school moet. We zien dat 
kinderen zo tot rust komen. 
De fusie met Het Schateiland maakt 
het mogelijk voor kinderen om tijde-
lijk in een kleine setting te kunnen 
werken. Wanneer zij toegerust zijn 
met ‘nieuw gereedschap’ keren zij 
terug in een reguliere klas. Door de 
extra aandacht die we ze kunnen 
geven, zie je ze opbloeien. Daar doen 
we het voor!”



“Onze school 
houdt het dorp 
leefbaar en 
levendig!”

Gerda Olivier

directeur bij obs 
De Kromme Draai 
in Ammerstol

De school
als het sociale centrum van het dorp

Ammerstol is een dorp met zo’n 1750 
inwoners. “Het leuke is dat onze school 
groeit. We sluiten het schooljaar 2019-
2020 af met circa 150 leerlingen. Dat 
komt ook door een nieuw gebouwd 
wijkje. Daar zijn vooral jonge  mensen 
komen wonen, mede omdat hun  kinderen 
lekker dichtbij in het dorp naar school 
kunnen. Onze jeugd heeft de toekomst, 
ze zitten goed op onze school. Je kunt 
begrijpen hoe belangrijk onze school 
is voor de leefbaarheid in het dorp. Dat 
is ook de visie van Onderwijs Primair: 
kwalitatief goed onderwijs zo thuisnabij 
mogelijk.”

Het zijn woorden van Gerda Olivier, 
directeur van openbare basisschool De 
Kromme Draai. Ze is als - van origine 
- Rotterdamse erg te  spreken over de 
dorps mentaliteit. “Het is een recht door 
zee dorp. Mouwen  opstropen-mentaliteit! 
Ik voel me hier meer dan thuis. Het team 
gaat er volledig voor. En als je vrijwilligers 
vraagt, zijn ze er. Nee, we hebben niks 
te klagen! 
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Vrijwilligers zijn goud waard
Op de scholen van Onderwijs Primair zijn heel veel 
vrijwilligers actief. Zeker op kleine scholen vraagt het 
veel van het kleine team van leerkrachten om aan alle 
mogelijke activiteiten vorm te geven. Wij prijzen ons 
gelukkig met zoveel helpende handen! Iets voor jou? 
Kijk eens of er een activiteitencommissie actief is 
en meld je aan!

De school is soms net een duiventil, 
iedereen loopt in en uit. Het is een sociaal 
centrum in het dorp. Ons sinter klaasfeest, 
als voorbeeld, is een echt dorpsfeest. Voor 
de kinderen voelt de school daarom van 
jongs af aan heel veilig en vertrouwd.”

“De vrijwilligers van ‘Ammerstol helpt’ 
werken samen met leerlingen om ons 
schoolplein op orde te houden. Een aantal 
leerlingen van de school helpt vervolgens 
weer om het dorp schoon te houden in 
de Week van de landelijke Opschoondag. 
Zo doen we wat voor en met elkaar... een 
stukje opvoeding in burgerschap.”
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Praktisch samenwerken
Onderwijs Primair streeft ernaar thuisnabij en 
passend onderwijs te bieden. Door ons uitgestrekte 
groene gebied komen we soms voor uitdagingen te 
staan. De oplossing zien we in praktische samen-
werking. De taalklas organiseren we bijvoor beeld 
samen met het Protestants Christelijke Primair 
Onderwijs (PCPO) Krimpenerwaard.

Openbare basisschool De Vlieger in 
Schoonhoven heeft een diverse leer-
lingpopulatie. Zorg coördinator Kok van 
Drunen vindt dit een verrijking voor 
ieder kind. “De Vlieger is een echte 
mini-samen leving. De kinderen leren 
op een open en respectvolle manier 
met elkaar om te gaan volgens vaste, 
duidelijk omschreven afspraken en 
regels, die zichtbaar zijn in de school 
en consequent worden nageleefd. De 
meeste kinderen geven aan zich op 
school veilig en prettig te voelen. En, 
als je je goed voelt, leer je beter. Onder 
het motto ‘Niet apart maar samen’ 
leren de kinderen echt sámen.”

“Hoe je met elkaar omgaat is verwe-
ven in de dagelijkse gang van zaken. 
We benaderen de kinderen op een 
positieve manier en focussen ons op 
het gewenste gedrag. Dat belonen 
we. Ongewenst gedrag dooft dan vaak 
vanzelf uit. Het vraagt een investering 
van de leerkrachten: ze hebben veel 
persoonlijk contact met de kinderen, 

Beter leren
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“We kunnen trots zijn op onze 
onderwijsresultaten!”

Kok van Drunen 
zorgcoördinator bij obs De Vlieger
in Schoonhoven

maar gaan bij problemen ook eerder 
met de ouders om tafel om de taken 
te verdelen. Opvoeden doe je immers 
samen, 24 uur per dag.”

“In onze visie past ook, dat wanneer 
het dreigt niet te ‘lukken’ met een 
kind, we toch alles op alles zetten 
om het kind op school te behouden. 
 Hebben kinderen problemen, in 
gedrag of met leren, dan zetten we 
extra zorg in. Dan kijken we samen 
met alle betrokken partijen wat het 
kind nodig heeft en zorgen we voor 
het aandragen van nieuwe kansen.” 
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Leren uit de praktijk
Natuurlijk staan de starterscoaches van 
Onderwijs Primair ook zelf voor de groep. 
Er zijn meerdere type coaches, zodat er altijd 
een goede match is met de starter. 
Ook voor de coach is het leuk, die leert zo de 
andere scholen van de stichting beter kennen.

“ Toen ik 20 jaar geleden 
voor de klas startte, 

 had ik zo’n coach best
 graag gehad.”

Angelique Westgeest 
leerkracht groep 8 en starterscoach bij 
obs De Schakel in Ouderkerk aan den IJssel

Voel je welkom
  bij Onderwijs Primair

Om nieuwe collega’s zich sneller 
thuis te laten voelen bij hun 
school en de stichting krijgen zij 
gesprekken met een starterscoach, 
een ervaren collega van een andere 
locatie. Met veel plezier helpen 
Angelique Westgeest en Chantal 
Pinkse de nieuwkomers die eerste 
onzekere maanden door. 

“Het zijn zowel mensen die net 
van de PABO komen, als zij-
instromers”, vertelt Angelique, 
die zelf al zo’n 20 jaar voor de 
klas staat. “De praktische hulp 
krijgen ze op hun eigen school 
van de collega’s. Wij zijn er meer 
voor de andere vraagstukken. 
We bespreken die zaken waar de 
starter behoefte aan heeft. Dus 
dat is voor iedereen anders. Met 
onzekere gevoelens stap je niet 
zomaar naar de directeur. Dat kun 
je dan bij mij kwijt. We coachen 
geen nieuwe collega’s op onze 
eigen school.”
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De startersbegeleiding heeft dit 
jaar een nieuwe invulling gekregen. 
“We hebben net de ervaringen van 
de eerste maanden met elkaar 
doorgenomen. Als team willen 
we een ondersteuning neerzetten 
die door de starters én door 
Onderwijs Primair als waardevol 
wordt ervaren. Doel is dat nieuwe 
leerkrachten zich welkom voelen. 
Voor mij persoonlijk is het een 
super leuke manier om naast het 
lesgeven aan groep 8 nog iets 
extra’s voor de stichting te doen.”
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“Alle scholen zouden een 
Klusklas moeten hebben!”

Netty Breedveld 
directeur van obs Prinses Irene en  
obs Flora in Krimpen aan de Lek

Je hebt kinderen die graag meer 
leren met hun hoofd. En je hebt 
kinderen die liever meer werken 
met hun handen.  Speciaal voor die 
laatste doelgroep is er op de open-
bare basisschool Prinses Irene een 
 Klusklas. “Wij  vinden het belangrijk 
om deze kinderen ook uitdaging 
te bieden. Elke week komen hier 
daarom drie klusopa’s om vrijwillig 
met deze kinderen te klussen”, legt 
directeur Netty Breedveld uit.

“Ze gaan één op één met een 
leerling aan de slag volgens het 
meester- gezel principe. Ze werken 
met écht klusmateriaal. De basis 
is: leren doe je door te doen, te 
oefenen en vooral door fouten te 
maken. Ze werken echt samen. De 
klusopa doet het voor en de leerling 
leert daarvan en doet het zelf. De 
verbondenheid die tussen het kind 
en de ‘meester’ ontstaat is geweldig. 
Bovendien krijgen de kinderen er 
meer zelf vertrouwen van.”
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Praktisch talent
Onderwijs Primair is enthousiast over het 
initiatief van de Klusklas. De komende jaren 
zal stichtingsbreed gewerkt worden aan het 
vergroten van het aanbod voor praktisch 
getalenteerde kinderen.

“Het gaat om een uur in de week. 
En is het werkstuk af, dan mag de 
volgende leerling aan de slag. Het is 
dus geen vast groepje dat wekelijks 
samen werkt. Wat er wordt gemaakt 
mag de leerling zelf bepalen in over-
leg met de klusopa. De één kiest voor 
een priegelwerkje met de soldeerbout 
en de ander vindt het geweldig om 
lekker grof te zagen en te bouwen aan 
iets groots. In principe maken ze iets 
voor zichzelf. Maar we hebben ook 
wel eens gevraagd of de Klusklas iets 
voor de school kon maken. Een leuk 
voorbeeld is de mini-bieb, een kleine 
boekenkast die binnenkort aan het 
schoolhek komt te hangen.”

Lekker werken
  met je handen in de Klusklas



“Als startende leerkracht 
kreeg ik veel steun. Zowel 
vanuit het team als vanuit 
de stichting!”

Joost de Jong 
leerkracht bij obs De Kranepoort in Gouderak

Doelgericht leren
  prima uitdaging voor starter

Joost de Jong zit helemaal op zijn 
plek bij basisschool De Kranepoort in 
Gouderak. Enthousiast vertelt hij over 
het International Primary Curriculum, 
ofwel IPC. “IPC houdt in dat er in de 
klas gewerkt wordt met thema’s. 
De thema’s omvatten de zaakvakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, 
techniek, ICT en muziek. Doordat de 
zaakvakken in thema’s zijn samen-
gevoegd leren kinderen verbanden 
te leggen en doelgericht te werken. 
Zij leren ook hun werk te toetsen,  te 
 evalueren en zich te verbeteren. 
Op deze manier maken ze zich een 
onderzoekende houding eigen en gaan 
ze beter samenwerken. Daar heb je 
later veel aan.”

Joost kwam vers van de PABO bij de 
Kranepoort werken. “Dat was wel even 
lastig, want ik had me  gespecialiseerd 
in de onderbouw en kwam hier 
terecht in de bovenbouw. Gelukkig 
heb ik goede begeleiding gehad. Mijn 
 collega’s hielpen me met van alles. 

Ook was er begeleiding door een 
ervaren collega van een andere locatie, 
de zogenaamde starterscoach. Ik vond 
nieuwe handvatten om dingen anders 
aan te pakken en kreeg zo meer grip 
op de groep. Nu sta ik stevig in mijn 
schoenen voor de klas. De overstap 
naar de IPC-methode heb ik vanaf het 
begin meegemaakt. Het is een leuke 
uitdaging om hiervoor je lessen te 
ontwikkelen.”
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Goede start
Onderwijs Primair doet haar best om starters 
zacht te laten landen in ons onderwijs. Juist door 
de druk op de arbeidsmarkt schuilt er een risico in 
dat mensen overvraagd worden. Lesgeven is een 
knap lastig vak en het kost tijd eer je dat onder de 
knie hebt. Onze scholingen binnen de Onderwijs 
Primair Academie en e-learningomgeving helpen 
om op onderwijsinhoud te groeien, maar juist ons 
traject pedagogisch vakmanschap en onze coaches 
(zowel intern- als extern) maken het verschil in de 
persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s.
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Team Bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op 
het gebied van human resource management, 
fi nanciën, ict, huisvesting en onderwijskwaliteit. 
Ook de Onderwijs Primair Academie is 
gevestigd in ons kantoor in Stolwijk.

Welkom bij
de scholen van Onderwijs Primair

Stichting Onderwijs Primair 
mw. L. Augustijn
‘t Vaartland 3-5, Stolwijk
info@onderwijsprimair.nl 

obs De Kranepoort 
mw. A.G. Boon-Scholte
J. Huurmanlaan 8, Gouderak
directie.kranepoort@onderwijsprimair.nl

obs De Schakel 
mw. S. van Gent
Kerkweg 82, Ouderkerk aan den IJssel
directie.schakel@onderwijsprimair.nl

obs Prinses Irene 
mw. N. Breedveld en 
mw. L. Mersel
Klaverstraat 1  
Krimpen aan de Lek
directie.irene@onderwijsprimair.nl

obs Flora 
mw. N. Breedveld en 
mw. L. Mersel
Baken 19
Krimpen aan de Lek
directie.flora@onderwijsprimair.nl

obs Prins Bernhard 
mw. J. van Tol
Schuwacht 216, Lekkerkerk
directie.bernhard@onderwijsprimair.nl

obs Het Schateiland
dhr. G. de Koster
J. Ligthartstraat 96, Lekkerkerk
directie.schateiland@onderwijsprimair.nl
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obs Koningin Wilhelmina 
dhr. R. Gebraad
Koninginneweg 5, Lekkerkerk
directie.wilhelmina@onderwijsprimair.nl

obs De Polsstok
dhr. G. de Koster
Prins Bernhardstr. 40, Berkenwoude
directie.polsstok@onderwijsprimair.nl

obs Kiezel en Kei 
mw. M. Hagenaars
Bloemengaarde 41, Bergambacht
directie.kiezelenkei@onderwijsprimair.nl

obs Vlisterstroom 
dhr. J. Hennevelt
Grote Haven 2c, Haastrecht
directie.vlisterstroom@onderwijsprimair.nl

obs Goejanverwelle 
mw. D. Tieman

Kolonel Stamfordstraat 2, Hekendorp
directie.goejanverwelle@onderwijsprimair.nl 

obs De Schakels 
mw. D. Tieman

Kluwen 3, Oudewater  
directie.schakels@onderwijsprimair.nl 

obs Prins Claus 
mw. J. Blommenstijn

Laan van Rapijnen 26, Linschoten 
directie.claus@onderwijsprimair.nl

obs De Hobbitstee
mw. I.J. Krikke-Besselink

G. van Damstraat 83b, Montfoort
directie.hobbitstee@onderwijsprimair.nl

obs Koningin Emma
dhr. A. Romeijn

locatie centrum
Jan Kortlandstraat 9

Schoonhoven
locatie Vogelweide

Merellaan 7, Schoonhoven
directie.emma@onderwijsprimair.nl

obs De Vlieger
mw. I. Verwei en mw. M. Burema

Voltastraat 2, Schoonhoven
directie.vlieger@onderwijsprimair.nl

obs De Kromme Draai 
mw. G. Olivier

Den Hoeff 49, Ammerstol
directie.krommedraai@onderwijsprimair.nl

obs De Sterrenboom 
dhr. G. Kooman
Bilwijkerweg 6b, Stolwijk
directie.sterrenboom@onderwijsprimair.nl
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