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 Werken aan toekomstbestendige scholen

Op koers

Uit de vorige nieuwsbrief hebt u wellicht begrepen dat 
ik een zeiler ben. Dat zeilen brengt dikwijls mooie 
beeldspraak en vergelijkingen met zich mee die goed 
van toepassing zijn op processen in organisaties; het 
besturen van een schip als metafoor voor het besturen 
van een organisatie.



 
Dromen en daden 

Toekomstbestendige scholen met onderwijs 
op niveau voor ieder kind. Onderwijs dat 
kinderen én leerkrachten stimuleert om hun 
talenten te ontdekken én in te zetten, met de 
focus op het ontwikkelen en toepassen van 
vaardigheden. Waar ruimte is voor 
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Uit ervaring weet ik: varen is voorbereiden 
en vooruit denken. Voordat de trossen 
worden losgegooid en de haven wordt 
verlaten heeft er al een heel proces 
plaatsgevonden. Zo is de bestemming 
bepaald en aan de hand van de zeekaart 
is een route vastgesteld. De waypoints 
zijn in de navigatieapparatuur geplaatst 
en er is gecontroleerd of  alle lijnen goed 
lopen, of  de motor het doet en of  de 
reddingsvesten nog werken. Vervolgens 
spreken we af  welke trossen als eerste 
losgaan en hoe we de ligplaats verlaten, 
daarbij zoveel mogelijk rekening houdend 
met wind, stroom en de buren naast en 
achter ons. Tot op heden is dit proces 
altijd zonder noemenswaardige schade 
verlopen en dat geeft vertrouwen.  

Met De Tjongerwerven zitten we in een 
vergelijkbaar proces. Het komende 
schooljaar start een nieuwe 
schoolplanperiode. Het schoolplan 
beschrijft de visie van de school en de 
keuzes die de school de komende vier 
jaren wil gaan maken. De strategische 
agenda van de stichting waar de scholen 
onderdeel van zijn, is daarbij een 
belangrijke houvast.  

Dit zogenaamde ‘strategisch beleidsplan’ 
geeft aan waar we met elkaar naartoe 
willen en hoe we daar willen gaan komen. 
Om een goed beeld te krijgen van de ‘te 

varen koers’ hebben we een intensief  
proces doorlopen. Leerlingen, ouders, 
leerkrachten, toezichthouders, 
directeuren en collega’s uit het voortgezet 
onderwijs hebben samen nagedacht over 
de toekomst van ons onderwijs. 
Vervolgens zijn deze gedachten 
omschreven in het document Strategische 
koers 2019-2023. Maar voordat we de 
trossen losgooien hebben we gekeken of  
de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. 
De Raad van Toezicht heeft hierover het 
gesprek gevoerd met de 
schooldirecteuren. Vervolgens heeft de 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, bestaande uit 
ouders en leerkrachten, nog een laatste 
toets uitgevoerd op het terrein van 
herkenbaarheid, ambitieniveau en 
werkbaarheid. Van alle kanten is positief  
gereageerd op de plannen voor de 
komende jaren. Na een boeiend en 
intensief  traject gooien we nu de trossen 
los om het ruime sop te kiezen op weg 
naar betekenisvol onderwijs dat aansluit 
bij de leerlingen. De kernwaarden 
veiligheid, vertrouwen, professionaliteit en 
relatie kleuren onze reis in en op deze 
begrippen zijn we aanspreekbaar. Nu 
zetten we koers in het vertrouwen dat de 
bestemming kan rekenen op een breed 
draagvlak van alle betrokken partijen. 
  
Alfred Vos



autonomie en eigenaarschap voor iedereen 
en waar men altijd openstaat voor het goede 
gesprek. Dat zijn, in vogelvlucht, de 
gedroomde scholen van De Tjongerwerven. 
Maar bij dromen blijft het niet. De 
Tjongerwerven gaat de komende vier jaar 
hard aan de slag om van de droom 
werkelijkheid te maken. 

Stipje op de horizon 
‘En daarvoor hebben we het strategisch 
beleidsplan’, vertelt Bernard Winsemius, 
beleidsmedewerker onderwijs bij De 
Tjongerwerven. ‘Dat klinkt misschien niet 
heel inspirerend, maar dat is het toch wel. 
Dit plan geeft namelijk richting voor de 
toekomst. In het plan beschrijven we wie we 
zijn en waar we als organisatie voor staan. 
Een strategisch beleidsplan kun je zien als 
het stipje op de horizon, daar waar we met 
z’n allen naartoe willen.’  

Gedragen visie 
Het nieuwe strategisch beleidsplan was 
klaar in december 2018. De ontwikkeling 
ervan was een intensief  proces. ‘We zijn er 
zeker een jaar mee bezig geweest’, zegt 
Bernard. ‘Het startpunt was het strategisch 
beleidsplan van de afgelopen vier jaar. Daar 
zaten dingen in die we goed vonden en dus 
wilden behouden. Maar we wilden ook veel 
dingen anders; onderwijs dat beter aansluit 
bij de wereld van nu en straks.  
In verschillende sessies hebben we met 
elkaar van gedachten gewisseld over 
onderwijs, kwaliteit en hoe we het, in onze 
ogen, allerbeste onderwijs voor onze 
leerlingen kunnen realiseren. Iedereen heeft 
meegedacht: directeuren, leerkrachten, 
onderwijsassistenten, ouders, leerlingen, de 
Raad van Toezicht. Vanuit al deze groepen 
werd er input geleverd. Dit is verwerkt in het 
plan dat er nu ligt, een visie die wordt 
gedragen door iedereen binnen De 
Tjongerwerven.’ 

Talentontwikkeling en eigenaarschap 
‘Het nieuwe strategisch beleidsplan focust 
op een zo compleet mogelijke ontwikkeling 
van ieder kind. Dat gaat dus verder dan 
goede scores halen op taal, rekenen en 

lezen. Ook heel belangrijk natuurlijk, maar 
wij willen meer’, legt Bernard uit. ‘Wij willen 
dat al onze leerlingen de mogelijkheid 
krijgen om hun talenten te ontdekken en 
deze verder te ontwikkelen.  
Het plan biedt veel ruimte voor 
eigenaarschap want ook dat willen we 
stimuleren. Heb je een goed idee? Pak het op 
en voer het uit. Dat geldt voor iedereen 
binnen de organisatie, van leerling tot 
directeur, van ouder tot onderwijsassistent.’ 

'Diversiteit is precies wat 

we willen' 

Vrijheid voor scholen 
‘Het plan is richtinggevend, niet 
voorschrijvend’, vertelt Bernard. ‘Er zit voor 
scholen veel ruimte in om eigen beleid te 
maken. Dat vinden we belangrijk, want geen 
school is gelijk. Het strategisch beleidsplan 
is de kapstok waar scholen hun eigen 
beleidsdocumenten aan ophangen. Op basis 
van dit plan maakt iedere school een 
schoolplan (voor vier jaar) dat weer de basis 
is voor het schooljaarplan. Leg je de 
schoolplannen van alle scholen naast elkaar 
dan zul je hele diverse uitwerkingen zien. 
Dat is precies wat we willen. Dat mensen 
met elkaar, vanuit een gedeelde visie, gaan 
bedenken hoe ze onderwijs vorm kunnen 
geven op een manier die bij hén past.’ 
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Van droom naar werkelijkheid 
‘De onderwerpen uit het strategisch 
beleidsplan zullen de komende jaren 
regelmatig op de agenda staan’, zegt 
Bernard. ‘Want opschrijven wat je voor ogen 
hebt is één ding, het daadwerkelijk voor 
elkaar krijgen is heel iets anders. De beste 
manier om steeds dichter bij dat stipje op 
de horizon te komen is door regelmatig met 

elkaar de voortgang te bespreken en elkaar 
te helpen als er obstakels opdoemen. 

‘Of  we over vier jaar ons doel hebben 
bereikt? Geen idee’, peinst Bernard. ‘Onze 
ambities zijn groot. Alles realiseren in vier 
jaar is daarom misschien wat veel maar we 
gaan er zeker in slagen om de komende 
jaren, op onderdelen, onze droom om te 
zetten in werkelijkheid.’ !  

 

Een werkgroep werkt 
Digitalisering, passend onderwijs, 
bescherming van persoonsgegevens; het zijn 
voorbeelden van onderwerpen die op alle 
scholen actueel zijn. Grote thema’s die 
moeten worden omgezet naar een concrete 
aanpak op school. Scholen mogen zelf  
weten hoe zij dit doen, mits ze zich houden 
aan de regels van de wet. ‘Maar als ieder 
team voor elk nieuw onderwerp of  bij iedere 
verandering telkens op eigen houtje moet 
bedenken hoe dit te vertalen naar beleid op 
school, dan kost dat een hoop tijd en 
energie’, vertellen Albertha Hoekstra en 
Froukje Mulder. ‘Zonde. Bij De 
Tjongerwerven besparen we iedereen veel 
werk door de beleidsvorming rond 
onderwerpen die voor alle scholen van 
belang zijn, voor te bereiden in 
werkgroepen.’ 

OMT en werkgroepen  
Deze werkgroepen worden aangestuurd door 
het Onderwijs Management Team (OMT). 
‘Het OMT bestaat uit alle schooldirecteuren, 
de directeur-bestuurder, een orthopedagoog 
en een onderwijskundig beleidsadviseur’, 
vertelt Albertha.  
‘In een werkgroep zit altijd een 
schooldirecteur’, legt Froukje uit. ‘Verder kan 
de groep bestaan uit leerkrachten, IB’ers, 
onderwijsassistenten, een orthopedagoog, 
een beleidsmedewerker onderwijs, leerlingen 
en ouders. De samenstelling van een 
werkgroep is afhankelijk van het onderwerp 
en de expertise die nodig is om de vraag te 

beantwoorden.’ ‘Het strategisch beleidsplan 
is een mooi voorbeeld van een beleidsstuk 
waar ook inbreng van ouders en leerlingen 
wordt gevraagd’, vult Albertha aan.  

Vragen van binnen en buiten 
De vragen waar de werkgroepen mee aan de 
slag gaan komen zowel van de werkvloer als 
van ‘buiten’. Zo kan er iets veranderen in het 
overheidsbeleid, waardoor een werkgroep in 
actie moet komen. Een actueel voorbeeld is 
de nieuwe wet op het beschermen van 
persoonsgegevens. Voor alle scholen is het 
van belang om te weten hoe ze moeten 
handelen, wat er wel mag en wat niet. Een 
werkgroep kan dit uitzoeken en daar verslag 
van doen. Vervolgens kunnen de scholen hun 
beleid aanpassen en maatregelen nemen. 
‘Er komen ook vragen van de werkvloer’, 
vertellen Albertha en Froukje. ‘En soms gaat 
het om een combinatie van beide, zoals bij 
het voorstel voor een nieuw 
schoolondersteuningsprofiel voor onze 
scholen. De werkgroep passend onderwijs is 
daar nu hard mee bezig.’ 
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Ingewikkeld 
In een schoolondersteuningsprofiel staat 
beschreven wat een school leerlingen aan 
extra ondersteuning kan bieden.  De keuzes 
die in het schoolondersteuningsprofiel 
worden gemaakt bepalen hoe het passend 
onderwijs er op een school uit gaat zien, 
welke ondersteuning er wel en welke niet 
geboden kan worden. 
‘Eens in de vier jaar moet het 
schoolondersteuningsprofiel herschreven 
worden’, vertelt Froukje. ‘Het eind van die 
termijn is nu in zicht.’ ‘Daarnaast gaven de 
directeuren van onze scholen aan dat ze 
sinds de invoering van passend onderwijs 
veel kennis en ervaring hebben opgedaan. 
Ze merken dat het steeds beter lukt om 
leerlingen met behoefte aan extra 
ondersteuning goed te helpen’, zegt 
Albertha. ‘Dus toen kwam via de scholen de 
vraag aan de werkgroep passend onderwijs: 
help en ondersteun ons bij het opstellen van 
een nieuw schoolondersteuningsprofiel dat 
voldoet aan de gestelde eisen. Kom met een 
eerste algemene opzet die de schoolteams 
verder kunnen aanvullen, passend bij de 
specifieke kennis en expertise op de eigen 
school.  

Onderzoeken en voorbereiden 
‘Da’s best een pittige klus’, vertelt Froukje. 
‘Zoiets heb je niet in een paar weken voor 
elkaar. Tussen vraag en antwoord zit 

ongeveer een jaar.’ In die tijd komt de 
werkgroep meerdere keren bij elkaar. ‘We 
zoeken uit waar de ondersteuning aan 
leerlingen minimaal aan moet voldoen’, zegt 
Albertha. ‘Hiervoor maken we gebruik van 
het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Friesland. Onze scholen vallen hier ook 
onder. In dit beleidsplan worden de kaders 
voor de minimale ondersteuning aan 
leerlingen beschreven.’ ‘Daarnaast 
verzamelen we informatie over de expertise 
die er is op de verschillende scholen binnen 
De Tjongerwerven’, vertelt Froukje. ‘Zo 
krijgen we een compleet beeld van de 
ondersteuning die àlle scholen moeten 
kunnen bieden en de extra ondersteuning 
die onze scholen daar zelf  aan kunnen 
toevoegen. Hier rolt een voorstel uit dat naar 
alle scholen gaat.  
‘Zo gaat het in grote lijnen in alle 
werkgroepen’, zegt Albertha. ‘Het voorwerk 
wordt gedaan, vervolgens kunnen de teams 
zelf  de puntjes op de ‘i’ zetten.’!

Albertha Hoekstra is directeur van SWS De 
Nijewier in Tjalleberd. Froukje Mulder is 
orthopedagoog. Samen zitten ze in de 
werkgroep passend onderwijs. Naast 
Albertha en Froukje bestaat de werkgroep 
passend onderwijs uit een IB’er, een 
leerkracht en een onderwijsassistent. 

 
Afscheid van De Pream 
De laatste schooldag van schooljaar 
2017/2018 was voor CBS De Pream, na 105 
jaar, ook echt de laatste schooldag. 
Pogingen om meer leerlingen te trekken en 
een onderzoek naar de mogelijkheid tot 
samenwerking met de openbare school 
leverden niets op. De deur ging daarom 
definitief  op slot. Hoe neem je afscheid van 
een geschiedenis van 105 jaar? 

‘Het is zo jammer dat het niet is gelukt om 
de school open te houden’, zegt Irma 
Korpershoek, voormalig directeur van De 
Pream. ‘Want we waren echt een hele leuke 
innovatieve school. We deden mee aan 

allerlei wedstrijden en we wonnen vaak 
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prijzen. ‘Tjong®talent is op De Pream 
ontwikkeld. Dat leverde ons bijna het 
predikaat ‘excellente school’ op. We waren 
vaak positief  in het nieuws en we hoopten 
dat hierdoor nieuwe leerlingen aangemeld 
zouden worden zodat de school zou groeien. 
Helaas gebeurde dit niet. En de openbare 
school voelde niet voor een samenwerking. 
Dus toen kwam ergens in december 2017 
het bericht: het kan niet anders, de school 
gaat sluiten. Dat is geen prettige 
boodschap!’ 

Rare periode 
‘Er volgde een rare periode, voor het team 
maar ook voor de leerlingen. De lessen 
gingen natuurlijk gewoon door, maar ‘het 
moment’ kwam iedere dag een beetje 
dichterbij. De leerkrachten hebben er steeds 
voor gezorgd dat er in de klas regelmatig 
over werd gesproken. Na de meivakantie 
begon het voor de kinderen echt te leven. 
Want vanaf  dat moment waren er regelmatig 
kinderen even niet omdat ze op hun nieuwe 
school gingen kijken. Toen werd het opeens 
concreet, toen pas kregen de leerlingen door 
dat er echt iets zou gaan veranderen.’  

Kinderen van slag 
‘Hoe dichterbij de zomervakantie kwam, hoe 
meer het iedereen deed. We hadden 
leerlingen en ouders beloofd dat alle spullen 
tot aan de zomervakantie op hun plek bleven 
staan, dat er in school niets zou veranderen. 
Maar op een dag was er een poster 
verdwenen in het lokaal van groep 1/2/3. 
Normaal gesproken zou zoiets niet echt een 
punt zijn, maar nu waren veel kinderen in de 
groep van slag.’  

'Feest? Het voelde 

helemaal niet als feest' 

Afscheidsfeest 
‘Mijn hoofd liep in die periode over. Er moest 
zo veel geregeld worden! Dus toen er werd 
gevraagd hoe het afscheidsfeest eruit zou 

zien, had ik daar geen antwoord op. Ik had 
er nog helemaal niet over nagedacht en het 
voelde natuurlijk ook helemaal niet als feest. 
Gelukkig waren er twee ouders die dit wilden 
oppakken en die vastbesloten waren om van 
de sluiting van de school een 
gedenkwaardige gebeurtenis te maken. Zij 
hebben, samen met een heleboel andere 
ouders, een fantastisch tweedaags 
programma neergezet, met ruimte voor een 
lach en een traan.’  

Expositie, film, receptie en barbecue 
‘De woensdag voor de zomervakantie waren 
de kinderen vrij. ’s Ochtends hebben ouders 
in de lokalen een expositie ingericht over de 
geschiedenis van de school. Hiervoor hebben 
ze de zolder en de magazijnen van de school 
afgestruind op zoek naar bruikbare spullen. 
Ze hebben ook contact gezocht met 
buurtbewoners en oud-leerlingen. Iedereen 
die nog spullen, foto’s of  ander materiaal 
had dat iets te maken had met de school, 
kon dit inbrengen voor de expositie. Zo 
kwamen er o.a. nog handgeschreven notulen 
boven water. En er was een film over de 
school. ’s Middags was de tentoonstelling 
geopend. Iedereen met belangstelling mocht 
komen kijken. Aansluitend was er een 
receptie voor alle mensen die afscheid 
wilden nemen van De Pream. Er waren 
toespraken, optredens van de leerlingen en 
er was muziek. Om 18.00 uur namen we 
afscheid van groep 8. Daarna begon het 
avondprogramma voor de leerlingen, de 
ouders en het team. De leerlingen van groep 
8 hadden een film gemaakt die we met 
elkaar hebben bekeken. Tot slot gingen we 
met z’n allen barbecueën op het plein. 
Lekker eten en samen herinneringen 
ophalen.’  

Circus op het plein 
‘De volgende dag was het feest. We 
begonnen met een gezamenlijk ontbijt. En 
daarna was het tijd voor Circus Salto. 
Kinderen mochten als echte circusartiesten 
aan de slag. Ballopen, bordjes draaien, 
koorddansen, jongleren. Ze konden alles 
uitproberen. Daarna werkten ze in groepjes 
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een circusact verder uit. De dag eindigde 
met een circusvoorstelling waarbij alle 
groepjes hun kunsten konden vertonen. Een 
superafsluiting. De kinderen hebben een 
topdag gehad waarbij we samen heel wat 
hebben afgelachen.’ 

Voor de allerlaatste keer de deur op slot 
‘En toen was het tijd voor de laatste 
plechtige handeling: het afsluiten van de 
school. Hiervoor hadden we een hele grote 
sleutel waarmee we de deur symbolisch op 
slot draaiden. De sleutel werd doormidden 
gebroken. Vervolgens hebben we met elkaar 
nog gesmuld van broodjes knakworst op het 
plein. Maar het verdrietigste moment kwam 
daarna, toen iedereen afscheid van elkaar 
nam en naar huis ging. Heel wat mensen 
hielden het daarbij niet droog.’ 

‘We hebben het schooljaar goed afgesloten. 
Een beter afscheidsfeest hadden we niet 
kunnen wensen. Het was met recht een 
afscheid én een feest. De kinderen hebben 
een fijne laatste herinnering aan de school. 
En de ouders van het feestcomité, die waren 
goud waard!’ !  

 

Ssst…Stilte, de baby’s 
slapen! 
‘Kijk’, Marian Macco, directeur van CBS De 
Paadwizer uit Waskemeer, wijst naar een 
groot lichtbord in de hal met daarop de 
tekst ‘Sssst…Stilte’. ‘Dit bord is eindelijk 
functioneel’, zegt ze. ‘Het is ooit 
opgehangen om leerlingen die in de hal aan 
het werk waren eraan te herinneren dat ze 
dat stil moesten doen. Dat waren ze 
natuurlijk zo weer vergeten, dus dat bord 
werkte van geen kant. Maar dat is nu 
helemaal anders. Want als in dit kamertje 
baby’s slapen, dan zetten we het bord aan 
en gaan alle kinderen muisstil door de hal.’ 

Dagelijkse opvang voor kinderen van 0 tot 
12 jaar 
Baby’s in een basisschool? Ja dus, want 
sinds september 2018 is er in De 
Boekebeam niet alleen een basisschool en 
een peuterspeelgroep te vinden maar ook 
dagelijks opvang voor kinderen van 0 tot 12 

jaar, van 7.00 uur tot 19.00 uur. Hoe is dat 
zo gekomen? 

‘Vroeger zaten er twee scholen en een 
peuterspeelgroep in dit gebouw’, vertelt 
Marian. De openbare school liep terug in 
leerlingenaantal. Een fusie tussen beide 
scholen mislukte waardoor de openbare 
school uit het dorp is vertrokken. Toen 
bleven wij over samen met de 
peuterspeelgroep, in een gebouw dat 
sindsdien voor de helft leegstaat.’ 
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Opvang voor veel ouders een probleem 
‘In gesprekken met ouders hoorde ik steeds 
vaker dat opvang voor hen een probleem aan 
het worden was. Ook het leerlingaantal op 
De Paadwizer, er zitten vijftig kinderen op de 
school, baarde ouders zorgen. Ze vroegen 
zich af  of  zo’n kleine school wel kan blijven 
bestaan. En met de beperkte 
opvangmogelijkheden in Waskemeer werd 
voor verschillende ouders de keuze voor een 
grotere school in een ander dorp toch een 
optie.’  

Het begin van een kindcentrum 
‘Toen dacht ik: we hebben de ruimte, er is al 
een peuterspeelgroep. Stel nu dat we een 
partij vinden die dagopvang en voor- en 
naschoolse opvang kan verzorgen? Dan 
hebben we hier in Waskemeer het begin van 
een kindcentrum. Met dat plan ben ik naar 
Alfred (Vos, directeur-bestuurder van de 
Tjongerwerven) gegaan. Hij was enthousiast, 
dus toen ging het balletje rollen. We zijn 
gaan praten met mogelijke 
samenwerkingspartners. Goede contacten 
met Scala (peuterspeelgroep) waren er al. 
Zij zagen ook de kansen van zo’n 
samenwerking. En ook de mensen bij 
Flexkidz (dagopvang en voor- en naschoolse 
opvang) waren enthousiast. Met deze 
partners zijn we de mogelijkheden voor 
samenwerking gaan onderzoeken.  

En we hebben veel overleg gevoerd met de 
gemeente die eigenaar is van het gebouw. 
Want om dagelijkse opvang door 
verschillende partijen mogelijk te maken 
moesten niet alleen goede afspraken 
gemaakt worden over het gebruik van het 
gebouw, er moesten ook enkele 
bouwkundige aanpassingen gedaan worden. 
Er is bijvoorbeeld een tussendeur gemaakt 
in de centrale ruimte waardoor de 
medewerkers van de dagopvang binnendoor 
naar de slaapkamer kunnen, die zich in het 
gedeelte van de basisschool bevindt.’ 

‘We zijn nog maar net van start’, zegt 
Marian, ‘sinds september 2018.’ ‘We zijn 
dus nog geen kindcentrum in de officiële zin 
van het woord. We werken weliswaar samen 

met verschillende partijen om de opvang 
goed te regelen, en dat is al een hele stap 
voorwaarts, maar we zijn nog zelfstandige 
organisaties met eigen teams en allemaal 
een eigen bestuur. Wat we wel al voor elkaar 
hebben is dat we opvang aanbieden voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar, van zeven tot 
zeven, op bijna iedere dag van de week.  
Voorschoolse- én naschoolse opvang is er op 
dinsdag tot en met vrijdag. Dit wordt 
geregeld door Flexkidz.’ 

'We begonnen met twee 

bedjes, nu zijn het er al 

zes!' 

‘Op woensdagochtend en vrijdagochtend is 
de peuterspeelgroep open.  
En we bieden kinderopvang aan voor de 
kinderen die nog niet naar school gaan. De 
kinderopvang is in september begonnen met 
twee bedjes, nu zijn het er al zes!’ 

Iedereen heeft er baat bij 
‘Tot op heden zien we vooral heel veel 
voordelen van deze aanpak’, lacht Marian. 
‘Van ouders krijgen we positieve reacties. Ze 
kunnen vrij kort van tevoren aangeven of  hun 
kind wel of  niet bij de opvang aanwezig is. 
Deze flexibiliteit geeft ouders veel vrijheid. 
Ze hebben meer opties voor hun eigen 
dagindeling en dat geeft rust. Ook ouders 
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van buiten Waskemeer vinden de opvang 
aantrekkelijk. We hebben al enkele 
aanmeldingen van gezinnen die wat verder 
weg wonen.’ 

‘Opvang op school voelt voor de leerlingen 
heel vertrouwd. Ze vinden de naschoolse 
opvang echt leuk en dat dit in het 
schoolgebouw is vinden ze fijn. Kinderen van 
verschillende leeftijden zitten er samen in 
een groep, hebben andere begeleiders en 
doen andere activiteiten dan in de klas. 
Kortom, er zijn zoveel dingen anders dat ze 
niet het gevoel hebben dat ze de hele dag op 
school zitten.’ 

‘Voor de jonge kinderen wordt de overstap 
naar de basisschool makkelijker. De 
kinderen die nu naar de peuterspeelgroep 
gaan zijn al vertrouwd met het gebouw en de 
gezichten die er rondlopen. Omdat we al een 
tijdje samenwerken met de 
peuterspeelgroep weten we dat dit effect er 
echt is.’ 

‘De samenwerking tussen alle partijen is 
intensiever geworden. Er is meer overleg en 
de kinderen uit de peuterspeelgroep doen 
regelmatig activiteiten samen met de 
kleuters. De overstap van de peuters naar de 
kleuters was al klein, maar nu wordt het nog 
gemakkelijker. Diezelfde natuurlijke overgang 
willen we ook van kinderopvang naar 
peuterspeelgroep of  van kinderopvang naar 

basisschool. Met elkaar werken we aan een 
betere aansluiting tussen alle partijen zodat 
de kinderen hier profijt van hebben.’  

‘Op De Paadwizer zijn we heel blij met de 
collega’s van Flexkidz en Scala. Er zijn meer 
mensen in de school, dus er is meer 
dynamiek. Daarnaast is er meer kennis 
beschikbaar, met name over het jonge kind. 
Dat is voor ons heel fijn want daar leren wij 
ook weer van.’ 

Intensief traject 
‘Ik ben enorm blij met de stappen die we 
hebben gezet en wat we tot nu toe hebben 
bereikt’, zegt Marian. ‘Het begon eigenlijk 
met een spontane actie om tegemoet te 
komen aan een zorg van ouders. Ik dacht 
dat we zo’n samenwerking tussen 
verschillende organisaties wel even snel 
konden opzetten. Daar heb ik me in vergist. 
De opstartfase duurde langer dan ik had 
gedacht. Veel dingen, waar je van tevoren 
niet aan denkt, moeten uitgezocht en op 
papier gezet worden. Logisch natuurlijk, 
want je bent op weg naar een samenwerking 
tussen organisaties en niet tussen personen. 
Daar bedoel ik mee dat als de personen weg 
zouden vallen de samenwerking nog wel 
moet blijven bestaan, anders hebben ouders 
weer een probleem. Alles moet dus 
geformaliseerd worden, en dat kost tijd.’  

Mooie basis voor de toekomst 
‘Dit jaar beschouwen we als een pilotfase. 
De resultaten tot nu toe zijn heel positief  
dus voortzetting ligt wel in de lijn der 
verwachting. Waar ik graag naartoe zou 
willen is dat we, op termijn, als één team 
vanuit een gedeelde visie op onderwijs en 
opvang aan de slag gaan. Dan kunnen we 
echt een sluitend dagprogramma maken en 
ook gaan denken aan een doorgaande 
leerlijn door alle groepen heen. Maar voor nu 
zijn we heel tevreden met wat we hebben 
bereikt. Er ligt een mooie basis waarmee we 
in de toekomst alle kanten op kunnen.’ ! 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Aan deze nieuwsbrief  werkten mee:  
Alfred Vos, directeur-bestuurder De 
Tjongerwerven  
Bernard Winsemius, beleidsmedewerker 
onderwijs bij De Tjongerwerven  
Froukje Mulder, orthopedagoog bij De 
Tjongerwerven  
Marian Macco, directeur van CBS De 
Paadwizer 
Irma Korpershoek, directeur van CBS De 
Adelaar 
Albertha Hoekstra, directeur SWS De 
Nijewier 

‘Ik ben een invinder. Ik heb 

prachtige ideeën in m’n 

hoofd, maar ze komen er 

niet uit’ (Jongen, 7 jaar) 

-Omdenken-
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