
 

‘Mijn baan voelt als zeilen met continu 
wind mee’ 
Alfred Vos is sinds een jaar directeur-bestuurder van De 
Tjongerwerven. Zelf  noemt hij zich een ‘a-typische’ 
bestuurder, want: ‘Ik heb geen krijt aan mijn handen en mijn 
agenda focust niet alleen op goed schoolbestuur voor De 
Tjongerwerven.’ Vos vindt dat hij met zijn aantreden een grote 
maatschappelijke opdracht heeft gekregen: ‘Kind-nabij 
onderwijs garanderen en de omgeving daarin meenemen is 
mijn doel. Ik zet me niet alleen in voor de leerlingen van De 
Tjongerwerven maar voor het behoud van kwalitatief  goed 
onderwijs in de hele regio.’ 

Focus op wat er kan 
‘Ik heb een juridische achtergrond. Een tijdje werkte ik voor 
justitie en politie in Amsterdam. Daarna ben ik overgestapt 
naar een bureau voor advies en administratieve 
dienstverlening voor scholen en besturen. Daar hield ik me 
vooral bezig met bedrijfsvoering en HRM-trajecten en 
interimklussen. Ik zag dus altijd maar een heel klein stukje 
van de schoolorganisatie. Dat veranderde toen ik in 2011 
werd aangenomen bij De Tjongerwerven als senior 
beleidsmedewerker. Daar kreeg ik overzicht over het totale 
organisatieproces. Dat vond ik veel interessanter.  
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Wat mij direct verbaasde was de focus in het 
onderwijs op dat wat leerlingen niet kunnen. 
Extra begeleiding, meer oefenen, toetsen, 
nog meer oefenen… Het leek mij vreselijk 
vermoeiend, zowel voor de leerling als voor 
de leerkracht. Sindsdien is mijn motto: focus 
op wat een kind wél kan. Daar wordt 
iedereen beter (en gelukkiger) van!’ 

Heb oog voor talent 
‘Ergens rond 2012 kwam de invoering van 
wetenschap en techniek nadrukkelijk op de 
onderwijsagenda te staan. Hans Greidanus, 
directeur-bestuurder van PCBO Leeuwarden, 
was daar heel actief  mee bezig. Door hem 
werd ik ook enthousiast. Hans zag 
wetenschap en techniek als verrijking van 
het onderwijs en als middel om het ‘leren-
leren’ te stimuleren. Dat sprak mij en Harry 
(van Malsen, de toenmalig directeur-
bestuurder van De Tjongerwerven) heel erg 
aan. Deze ontwikkeling, in combinatie met 
de aandacht die ontstond voor hoog- en 
meerbegaafdheid, heeft de ontwikkeling van 
‘tjong®talent in gang gezet. Leerlingen 
vonden ‘tjong®talent fantastisch. Ze 
mochten onderwerpen kiezen die ze zelf  
interessant vonden en werken aan 
vaardigheden vanuit hun eigen talenten. Dat 
gaf  ze zo’n enorme boost! En een flinke 
dosis zelfvertrouwen. Door ‘tjong®talent heb 
ik gezien dat oog hebben voor talenten van 
leerlingen één van de belangrijkste 
voorwaarden is voor goed onderwijs. 
Iedereen is wel ergens goed in. Het is toch 
eeuwig zonde als je daar niets mee doet?’ 

'Autonomie kan niet 

zonder vertrouwen' 

Heb geduld 
‘Het succes van ‘tjong®talent bleef  niet 
onopgemerkt. We hebben veel mensen op 
bezoek gehad die wilden kijken hoe we dat 
aanpakten. Ze kwamen uit het hele land! In 
ons enthousiasme besloten we dat deze 
aanpak ingevoerd moest gaan worden op 
alle scholen van De Tjongerwerven. En toen 
kwamen we er langzaam achter dat ons 
enthousiasme niet op alle scholen werd 
gedeeld. Het ging allemaal te snel. En, ook 
niet onbelangrijk, in onze euforie waren we 
vergeten de leerkrachten mee te nemen. Zij 
waren niet betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van ‘tjong®talent, maar 
moesten nu opeens wel volgens die 
principes gaan werken. Harry en ik hadden 
te weinig oog voor alle praktische problemen 
die dit met zich meebracht op de werkvloer. 
‘Heb geduld’ is daarom de belangrijkste les 
die ik dit jaar heb geleerd. We focussen nu 
meer op cocreatie en we zorgen dat alle 
betrokken partijen aan tafel zitten. Nieuwe 
plannen bedenken we voortaan samen met 
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een brede groep medewerkers uit de hele 
organisatie. Het duurt langer maar het levert 
meer betrokkenheid en, uiteindelijk, meer 
succes op.’ 

Denk zelf na 
‘Inspiratie haal ik uit de aanpak van 
voormalig hockeycoach Marc Lammers. Acht 
jaar lang was hij bondscoach van het 
Nederlands dameshockeyteam. Aanvankelijk 
was hij in zijn trainingen erg gefocust op 
techniek en tactiek. Hij maakte van de 
dames stuk voor stuk tophockeyspeelsters. 
Maar de echte teamsuccessen bleven uit. De 
meiden hadden namelijk nooit geleerd om, 
op het veld, zelf  na te denken. Ze hadden 
geen eigen plan. Pas toen Lammers zijn 
strategie veranderde en de dames de ruimte 
gaf  om met elkaar uit te vogelen hoe ze 
lastige speelsituaties het beste konden 
aanpakken, sleepten ze de grote prijzen 
binnen. De autonomie was verschoven van 
de coach naar de speelsters. En daardoor 
ging iedereen beter presteren. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit voor iedere organisatie 
geldt. Dus ook voor De Tjongerwerven. Als 
bestuur zetten we de grote lijnen uit, het 
beleid. Maar beleid staat niet voor de klas 
en geeft geen les. Onderwijs komt voort uit 
verbinding maken met mensen: kinderen, 
leerkrachten, ouders. Het gaat om het 
openen van nieuwe werelden en 
mogelijkheden. Dat is niet vast te leggen op 
een stuk papier. Dus ik juich het enorm toe 
als directeuren, leerkrachten, ouders en 
leerlingen zelf  initiatief  nemen en vanuit 

eigen inzichten en behoeften vorm geven 
aan het onderwijs op hun school.’  

Bied ruimte voor autonomie 
‘Autonomie zou zo dicht mogelijk bij de 
leerling moeten liggen. Vaak weten kinderen 
heel goed wat ze willen leren en hoe ze dat 
het beste kunnen doen. Dat wringt nogal 
eens met de inrichting van het onderwijs (in 
algemene zin) en de opvattingen die heersen 
over wat goed onderwijs is. Meer autonomie 
voor leerlingen kan alleen als alle 
betrokkenen in de organisatie de vrijheid 
krijgen om eigen beslissingen te nemen. 
Daar werken we binnen De Tjongerwerven 
hard aan. Ik vind het belangrijk dat iedereen 
in de organisatie zelf  de regie durft te 
nemen. En dat de professionals die dagelijks 
met onze leerlingen werken, heldere en 
beredeneerde keuzes kunnen maken in hun 
aanpak. Daarom investeren we op het 
moment veel in leerkrachten. Want inzetten 
op de ontwikkeling van leerkrachten is 
inzetten op de ontwikkeling van leerlingen. 
Ontwikkelbudgetten zetten we actief  in. 
Daarmee tillen we de hele organisatie naar 
een hoger plan.’ 

Vertrouwen is de basis 
 ‘Autonomie gaat hand in hand met 
vertrouwen. De basis moet goed zijn, dan 
pas nemen mensen zelf  de regie. Werken 
aan vertrouwen is een voortdurend proces in 
de hele organisatie van De Tjongerwerven. 
En daarvan zien we nu de eerste resultaten. 
Het Onderwijs Management Team (OMT) 
functioneert steeds beter, de Raad van 
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Toezicht wordt een echte sparringpartner en 
de betrokkenheid van leerkrachten en 
ouders bij de leerlingen en De 
Tjongerwerven groeit. De teams op scholen 
zijn hechter en op inhoud zijn ze sterker. Het 
beleid komt niet langer van het 
bestuursbureau maar is het resultaat van 
cocreatie waaraan alle belanghebbenden een 
steentje hebben bijgedragen. Dat zorgt voor 
betrokkenheid, draagkracht en verbinding.’  

Kijk verder 
‘Als directeur-bestuurder voel ik de 
verantwoordelijkheid om verder te kijken dan 
De Tjongerwerven alleen. Door af  en toe 
even afstand te nemen en met een 
helicopterview naar de sector te kijken zie je 
het bredere verband. Zo hadden we al snel 
door dat het probleem van krimp niet alleen 
bij ons speelde. Ook andere besturen 
hebben last van teruglopende 
leerlingenaantallen. Dan kun je elkaars 
concurrent worden en vechten om iedere 
leerling, maar dat is doodvermoeiend. Wij 
kozen voor samenwerking met andere 
besturen in de regio, wat leidde tot het 
spreidingsplan. Met deze aanpak kunnen we 
kwalitatief  goed en kindnabij-onderwijs voor 
de toekomst blijven garanderen. Dat is niet 
alleen goed voor de leerlingen van De 
Tjongerwerven, maar voor alle leerlingen in 
de regio. 
Een ander punt betreft de voortdurende 
bemoeienis van de politiek met het 
onderwijs, voortkomend uit een gebrek aan 
vertrouwen bij politici en de Inspectie van 
het Onderwijs. 
Met iedere nieuwe minister volgt er ook weer 
nieuw beleid. Heel vervelend omdat het 
onderwijs juist gebaat is bij stabiliteit en 
continuïteit. Ik ben nu lid van een werkgroep 
met een aantal onderwijsbestuurders, het 
Ministerie van OC&W en de PO-Raad, die 
nadenkt over de budgetten voor onderwijs. Ik 
probeer de mensen in de werkgroep oog te 
laten krijgen voor de problematiek op het 
platteland, met als doel te komen tot een 
doelmatige en voorspelbare bekostiging van 

het onderwijs, waardoor scholen minder 
afhankelijk zijn van politieke keuzes.’ 

Heb plezier! 
‘Plezier is de motor achter alles wat je doet.  
In het begin vroeg ik me af  of  het verstandig 
was om binnen de organisatie door te 
groeien. Ik wilde een andere koers en het 
was natuurlijk de vraag of  anderen daar in 
mee wilden gaan. Maar nu, terugkijkend op 
het afgelopen jaar, denk ik dat het lukt, dat 
we met elkaar in een positieve flow zitten. Ik 
heb plezier in mijn werk, van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat. Het voelt als zeilen 
met continu wind mee!’!

‘Je gelooft het pas als je het 
ziet’ 
‘Beeldbegeleiding is een fantastische manier 
om mensen inzicht te geven in hun eigen 
handelen’, vertelt Anja Oosterhoff, directeur 
van CBS In de Kring. Zelf  heeft ze veel 
ervaring als beeldbegeleider op 
verschillende scholen. ‘Aanvankelijk vinden 
leerkrachten het vaak spannend om gefilmd 
te worden en zichzelf  daarna terug te zien. 
Maar dat gevoel verdwijnt al snel. De 
inzichten die je krijgt zijn zo waardevol dat 
de meeste mensen zich afvragen waarom ze 
dit niet eerder hebben gedaan.’ 
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Bewust worden van eigen gedrag 
‘Beeldbegeleiding is voor leerkrachten een 
manier om inzicht te krijgen in de interactie 
met leerlingen, hun houding voor de klas of  
klassenmanagement’, zegt Oosterhoff. ‘Het 
maakt leerkrachten bewust van hun eigen 
gedrag. Soms loopt er iets niet lekker in de 
groep. Je vraagt de kinderen bijvoorbeeld 
om hun boek te pakken, en niemand doet 
wat je vraagt. Hoe kan dat? Of  je vraagt de 
leerlingen om zachtjes te werken, maar 
iedereen praat even hard verder. Hoe zorg je 
nu dat leerlingen wel doen wat je aan ze 
vraagt? Vaak zijn dit soort problemen het 
gevolg van een mis match in de 
communicatie. Je zendt wel een boodschap 
uit, maar deze komt niet aan.’  

'Beeldbegeleiding 

maakt het voor 

leerkrachten mogelijk 

om te reflecteren op 

zichzelf' 

Beeldcoaching is objectief 
‘Een veelgebruikte methode om zo’n 
probleem in kaart te brengen is de inzet van 
een observant’, vertelt Oosterhoff. ‘Er komt 
iemand in de klas om te kijken wat er 
gebeurt. En na afloop volgt er een 
feedbackgesprek. Maar feedback is altijd 
subjectief. Die ander vindt iets van jou, maar 
jij kunt het niet terughalen want je hebt niet 
naar jezelf  gekeken. Dus toen ik een jaar of  
tien geleden in aanraking kwam met 
beeldbegeleiding was ik direct enthousiast. 
Beeldbegeleiding is namelijk heel objectief. 
Er zit geen beoordeling in. Het is wat het is. 
Het maakt het voor leerkrachten mogelijk 
om te reflecteren op zichzelf.‘ 

Initiatief bij leerkracht 
‘Een beeldbegeleider wordt ingeschakeld op 
verzoek van de leerkracht, nooit andersom’, 
legt Oosterhoff  uit. Het is dus niet zo dat 
een directeur tegen een individuele 
leerkracht kan zeggen dat hij of  zij zich om 
een bepaalde reden moet laten filmen in de 
klas.  Een directeur kan het wel aanbevelen 
en de leerkracht vragen zelf  een afspraak te 
maken.  Wat ook kan, en dat heb ik op mijn 
scholen ook wel gedaan, is beeldbegeleiding 
onderdeel maken van een teamproject. Stel 
dat je als team wilt werken aan zelfstandig 
werken in de klas, dan kan beeldbegeleiding 
een manier zijn om van elkaar te leren. Maar 
de beelden mogen alleen in het team 
gedeeld worden met toestemming van de 
leerkracht die is gefilmd. 

Beeldbegeleiding werkt als volgt: de 
leerkracht overlegt met de beeldbegeleider 
over de vraag waar hij of  zij antwoord op wil. 
Vervolgens stelt de leerkracht in de klas een 
camera op en geeft een les.  Of  de 
beeldbegeleider komt filmen in de klas. 
Daarna bekijkt de leerkracht het filmpje en 
selecteert enkele fragmenten om te 
bespreken met de beeldbegeleider. Dit zijn 
fragmenten waar de leerkracht tevreden over 
is en fragmenten waar hij of  zij vragen over 
heeft. De leerkracht deelt het filmpje met de 
beeldbegeleider en geeft aan welke 
fragmenten in ieder geval besproken moeten 
worden. De beeldbegeleider bekijkt het 
filmpje, kiest ook enkele fragmenten uit en 
dan volgt er een gesprek.  
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Rol van de beeldbegeleider 
‘Als beeldbegeleider is het de kunst om 
mensen een veilig gevoel te geven’, zegt 
Oosterhoff. ‘Wie zichzelf  laat filmen in de 
klas en dit met een ander deelt, stelt zich 
kwetsbaar op. Daar moet je voorzichtig mee 
omgaan. We bespreken dus altijd eerst wat 
er goed ging. Pas daarna kijken we naar wat 
er beter of  anders kan. Een beeldbegeleider 
velt geen oordeel over iemand. Het enige dat 
een beeldbegeleider doet is open vragen 
stellen. De leerkracht moet zelf  met de 
antwoorden en oplossingen komen. Wat 
heeft iemand eraan als ik ga vertellen hoe 
het moet? Het zijn professionals! Vaak 
hebben ze al een oplossing zodra ze het 
filmpje hebben gezien. Soms duurt het wat 
langer voor de oplossing zich aandient. Dan 
ondersteunt de beeldbegeleider met het 
zoeken naar een oplossing, door sterke 
beelden terug te halen.  Zet je die aanpak 
ook op zwakkere momenten in, dan is een 
oplossing dichtbij. Een open blik is 
belangrijk. Eigen problemen vragen om 
eigen oplossingen. Wat je nooit moet doen is 
jouw oplossing aan iemand opdringen.’  

Na het gesprek tussen leerkracht en 
beeldbegeleider gaat de leerkracht met de 
nieuwe aanpak aan de slag. Na een aantal 
weken wordt er opnieuw gefilmd. De oude 
situatie kan dan worden vergeleken met de 
nieuwe situatie. Wanneer er geen verbetering 
zichtbaar is, kan er opnieuw een gesprek 
plaatsvinden tussen leerkracht en 
beeldbegeleider Zo wordt er stap voor stap 
toegewerkt naar de gewenste situatie. 
‘Maar’, zegt Oosterhoff, ‘beeldbegeleiding is 

bedoeld voor de fine tuning, voor de 
nuances. Bij echt grote problemen zijn 
andere maatregelen nodig.’ 

Beeldbegeleiders in opleiding 
Binnen De Tjongerwerven worden op dit 
moment zeven mensen opgeleid tot 
beeldbegeleider.  
Wanneer deze beeldbegeleiders in opleiding 
hun certificaat hebben gehaald, en het 
beleid rond beeldbegeleiding klaar is, 
worden de beeldbegeleiders ingezet. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 
leerkrachten een keer een 
beeldbegeleidingstraject doen, te beginnen 
met de mensen die zichzelf  aanmelden. 
‘Zelfreflectie hoort bij je professionele 
ontwikkeling’, zegt Oosterhoff. ‘We vragen 
leerlingen steeds vaker om op zichzelf  te 
reflecteren, dan is het logisch dat we dat van 
leerkrachten ook verwachten. We hopen dat 
de meerwaarde van beeldbegeleiding snel 
onderkend zal worden en dat leerkrachten er 
veel gebruik van zullen gaan maken.’! 

‘Een ongelofelijke kans voor 
het dorp’ 
Jan Hendrik Pesman, directeur van CBS De 
Peggebult in Donkerbroek en Marga Fleer, 
directeur van CBS De Schalmei in 
Haulerwijk, maakten dit jaar beide een 
fusieproces door met een openbare 
basisschool. De Peggebult gaat in augustus 
2018 samen met `t Startblok en komt onder 
het bestuur van Comprix. De Schalmei gaat 
samen met It Twaspan en blijft bij De 
Tjongerwerven. ‘Ik kan niet wachten tot we 
één school zijn’, zegt Fleer. ‘Dit is een 
ongelofelijke kans voor het dorp.’ ‘Met deze 
fusies kijken we verder dan de korte 
termijn’, vindt Pesman. ‘Het gaat om ‘groter 
geheel’ denken. We hebben er met z`n allen 
voor gezorgd dat het onderwijs in de beide 
dorpen voor de lange termijn is 

 6

NIEUWSBRIEF 3 | JULI 2018 



gegarandeerd. Ook de toekomstige kinderen 
van onze leerlingen zullen in het dorp naar 
school kunnen.’ 

Enthousiast over fusie 
‘Toen bij ons op school het bericht kwam dat 
we moesten onderzoeken of  een fusie met 
de openbare school mogelijk was, waren we 
even uit het veld geslagen. Maar al snel 
daarna was iedereen heel enthousiast’, 
vertelt Fleer. ‘Wij zitten namelijk al in 
hetzelfde gebouw als de openbare school. 
Voor ons maakt de fusie alles makkelijker. 
Met twee scholen in één gebouw moet je 
altijd schipperen. Nu zijn er bijvoorbeeld 
allerlei afspraken over faciliteiten die we om 
en om gebruiken. Dat is straks niet meer zo. 
Dan zijn we gewoon één school in één 
gebouw. Lekker overzichtelijk!’ 

‘Op de Peggebult waren mensen 
aanvankelijk ook een beetje aangeslagen 
toen het bericht over de fusie kwam’, vertelt 
Pesman. ‘Sommige mensen werken hier nog 
maar kort. Maar hier zit een jong en flexibel 
team en het klikte goed met de collega’s van 
de openbare school, ook op het gebied van 
de missie en de visie. Wat dat betreft was de 
kogel zo door de kerk.’  

‘Bij ons lag dat iets ingewikkelder’, zegt 
Fleer. ‘Onze teams zijn juist heel 
verschillend. Omdat wij al enkele jaren het 
gebouw delen en hebben moeten ‘vechten’ 
om de leerlingen, is er een cultuur van wij-
zij-denken ontstaan. Teambuilding was bij 
ons dus heel belangrijk. En zorgen voor een 
gedragen visie. Voor taal en rekenen was dat 

niet zo moeilijk maar onze werkwijze bij 
wereldoriëntatie verschilde bijvoorbeeld heel 
erg van die van de openbare school. Wij 
deden dat in projecten, zij via een methode. 
Daar moet je op een of  andere manier dan 
toch samen uitkomen.  

Inbedding christelijke tradities, normen en 
waarden 
‘Het belangrijkste punt waar wij tegenaan 
liepen ging over identiteit’, vertelt Pesman. 
‘Sommige ouders vonden dat er te weinig 
van de christelijke identiteit overbleef, 
anderen vonden juist dat het te veel nadruk 
kreeg. Ik snap dat ouders, die ooit bewust 
kozen voor een christelijke school, zich daar 
zorgen over maken. Zij willen weten hoe die 
christelijke waarden een plek krijgen in de 
nieuwe school. De identiteitscommissie 
heeft zich met die vraag beziggehouden. De 
nieuwe school in Donkerbroek wordt een 
identiteitsrijke school waar Humanistisch 
vormingsonderwijs en Levensbeschouwing 
(HVO) en Godsdienstig vormingsonderwijs 
(GVO) op het lesrooster staan. Ouders 
kunnen kiezen waar hun kind aan 
deelneemt. Daarnaast zijn er ook wekelijks 
levensbeschouwelijke lessen aan de hand 
van de methode Trefwoord waar alle 
leerlingen in de groep aan meedoen omdat 
we het gemeenschappelijke karakter willen 
benadrukken. In deze lessen is ruimte voor 
filosofie en debat, bedoeld om het begrip 
voor elkaars standpunten te vergroten. 
Eigenlijk speelt de brede identiteit in de 
nieuwe school een grotere rol dan voorheen.’ 

‘Onze school wordt gewoon een ‘basis-
school’’, zegt Fleer. ‘Geen identiteitsrijke 
school en ook geen samenwerkingsschool. 
Ook bij ons staan er twee keer per week 
lessen levensbeschouwing en godsdienstige 
vorming op het programma en wekelijks 
wordt er in iedere groep ook één 
gezamenlijke les gegeven over het zelfde 
thema. Wat mensen tegenwoordig soms 
vergeten is dat veel van onze denkbeelden 
en idealen al christelijk georiënteerd zijn, 
omdat de westerse samenleving een 
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christelijke traditie heeft. Vaak hebben we 
het over hetzelfde, maar wordt het net even 
anders gelabeld. Zo groot zijn de verschillen 
niet.’ 

‘Dat klopt’, zegt Pesman. ‘Tijdens een 
gezamenlijke ouderavond van De Peggebult 
en `t Startblok ontdekten de ouders van De 
Peggebult hoeveel aandacht er op de 
openbare school was voor de christelijke 
tradities, waarden en normen. Dat hadden 
ze niet verwacht! Tijdens die ouderavond 
hebben de ouders van beide scholen veel 
over elkaar geleerd. Dat hielp om het 
vertrouwen te vergroten. Ook het feit dat de 
identiteitscommissie blijft bestaan om mee 
te denken over hoe het thema identiteit 
aandacht krijgt in de school, was voor veel 
ouders een geruststellend gegeven.’ 

Communicatie is een zoektocht 
‘Communicatie is in een fusieproces heel 
belangrijk, maar het is ook een zoektocht’, 
zegt Fleer. ‘Iedereen is onzeker en 
gespannen, leerkrachten én ouders. Dat is 
nu eenmaal zo bij grote veranderingen. Als 
directeur moet je steeds bedenken wat je 
wanneer vertelt en aan wie. Je wilt niet dat 
mensen zich onnodig zorgen gaan maken, 
maar ook niet dat ze het gevoel krijgen dat 
je niet transparant bent. Dat vond ik soms 
best lastig.’ 

Intensieve periode 
‘Het was een intensief  schooljaar’, gaat 
Fleer door. ‘Het is onvoorstelbaar wat er 
allemaal geregeld moet worden om van twee 
scholen één te maken. Dat gaat verder dan 
zorgen voor voldoende tafeltjes en stoeltjes. 
De ICT-systemen van beide scholen moeten 
bijvoorbeeld op elkaar afgestemd worden, de 
computerprogramma’s die in de klassen 
worden gebruikt ook, de digiborden en 
beamers moeten verplaatst worden, het hele 
gebouw moet opnieuw worden ingericht, 
groepen gaan van lokaal wisselen, en ga zo 
maar door. Het komt erop neer dat naast 
alle normale werkzaamheden, de 

werkzaamheden rond de fusie er nog eens 
bijkomen.’  

‘Een fusieproces betekent dat er van 
iedereen extra inzet wordt gevraagd’, 
beaamt Pesman. ‘Dus ook van de 
leerkrachten. De meeste tijd gaat zitten in 
overleg met collega’s van de andere school 
en extra vergaderingen en ouderavonden. Ik 
denk dat 90% van de naschoolse taken van 
afgelopen jaar voor hen in het teken van de 
fusie heeft gestaan. En ja, het was intensief, 
maar het was ook heel leerzaam. Ik heb dit 
jaar heel veel dingen gedaan die buiten mijn 
normale werkzaamheden als directeur 
vallen, en waarvan ik niet wist dat ik ze kon. 
Ik denk dat meer mensen deze ervaring 
hebben.’ 

‘Wat me enorm raakte zijn de complimenten 
van de ouders die zagen hoe zwaar het soms 
was’, zegt Fleer. ‘Die dan zeiden hoe ze de 
inzet van het team waardeerden. Dat was 
hartverwarmend.’ 
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Fusie, het beste van twee scholen 
Ondanks alle zweetdruppels die het kostte 
om zover te komen vinden beide directeuren 
dat het absoluut de moeite waard was. ‘Het 
onderwijs in Haulerwijk en Donkerbroek is 
voor de toekomst gegarandeerd’, zegt 
Pesman. ‘Dat draagt enorm bij aan de 
leefbaarheid van beide dorpen. En wanneer 
alle kinderen naar dezelfde school gaan, 
ontstaat er meer saamhorigheid.’  
‘En zelfs de leerlingen zien de meerwaarde 
van de fusie’, zegt Fleer. ‘Een van de 
leerlingen uit onze leerlingenraad zei: ‘Ik 
vind het alleen maar goed. Want nu krijgen 
we van twee scholen het beste. Dan worden 
we echt een hele goede school!’’ ‘Dat is toch 
geweldig?’! 

Tafels en stoelen voor 
scholen in Gambia 
De hele dag op de grond zitten als je op 
school bent. Of  in gammele houten bankjes 
waar je eigenlijk te groot voor bent. Voor 
kinderen in Gambia is dit eerder regel dan 
uitzondering. Ieder kind ter wereld heeft 
recht op goed onderwijs. Faciliteiten zoals 
tafels en stoelen horen daarbij. Daarom 
doneerde De Tjongerwerven dit jaar twee 
containers schoolmeubilair aan de stichting 
Townships S.A. die zich inzet om de 
armoede in ontwikkelingslanden te 
bestrijden. 

Op de scholen van De Tjongerwerven is er 
ruim voldoende schoolmeubilair aanwezig 
om alle leerlingen te voorzien van een tafel 
en een stoel.  Meubilair dat ‘over’ is wordt 
opgeslagen in een depot. Scholen kunnen 
hier, indien nodig, meubilair wisselen of  
tijdelijk stallen. Af  en toe wordt er nieuw 
meubilair aangeschaft waardoor de voorraad 
ongebruikt meubilair langzaam groeit.  

De stichting Townships S.A. heeft contacten 
met scholen in verschillende Afrikaanse 
landen. De vrijwilligers van de stichting 
zorgen dat het meubilair op de juiste plek 
terecht komt.  

De eerste container met schoolmeubilair 
werd volgeladen op 12 april. De tweede op 
13 juni. !

Beëindiging vereniging 
Tjongerwijs 
Het bestuur van de vereniging Tjongerwijs 
heeft in overleg met de ledenraad besloten 
de vereniging Tjongerwijs te beëindigen.  

De oorspronkelijke basis van de vereniging, 
de borging van de betrokkenheid van de 
ouders bij het christelijk onderwijs, is 
inmiddels op verschillende punten op een 
efficiëntere en betere manier belegd bij de 
oudervertegenwoordiging van de 
Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  
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De meerwaarde van een separate vereniging 
naast de stichting De Tjongerwerven is mede 
om die reden komen te vervallen. 

Met ingang van het nieuwe schoolseizoen zal 
er geen contributie meer geïnd worden. 

In overleg met de ledenraad is besloten de 
resterende financiële middelen van de 
vereniging over te dragen aan de stichting, 
waarbij de besteding in overleg met de 
ouderraden en de oudergeleding binnen de 
GMR zal plaatsvinden. !
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Deze nieuwsbrief  is gemaakt in opdracht 
van stichting De Tjongerwerven. 
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Aan deze nieuwsbrief  werkten mee:  
Alfred Vos, directeur-bestuurder De 
Tjongerwerven  
Jan Hendrik Pesman, directeur van CBS De 
Peggebult 
Marga Fleer, directeur van CBS De Schalmei 
Anja Oosterhoff, directeur van CBS In de 
Kring  
Martin Amperse, voorzitter Raad van 
Toezicht 

‘Wat heb ik eraan als ik 
alles meteen de eerste keer 
goed doe? Daar leer ik toch 

niks van?’ (Tim, 9 jaar) 

-Omdenken-
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