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Cornelis Musiusschool wordt  
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Baksteen wordt glas,  
gesloten wordt open
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klas willen zitten?
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Zij-instromer in het onderwijs
Geen profvoetballer, wel 

schoolmeester

Burgerschap in het onderwijs
“We praten mét leerlingen, 

niet voor hen”

Samen zijn wij de 
Laurentius Stichting!

Leren programmeren
Wie laat robot Dash dansen?

Zomerschool Den Haag
Taal, lol en chocoladepasta

Specialisten leren 
van specialisten

Netwerkbijeenkomsten  
over hoogbegaafdheid

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent Max:  

“Ik hoor echt bij het team”

Loopbaanbegeleiding
Van juf naar gezinsbegeleider  

bij het Leger des Heils

Van de Zuidas naar 
de basisschool

“De Jozefschool is  
als een warm bad”

Primary Years Programme  
op de International School Delft

“Het grotere geheel  
zit altijd in ons achterhoofd”

Terugblik 2018
Ron Lelieveld (RvT) ontmoet 

Marjolein Silvania (GMR)

Financieel jaarbeeld 2018
Financieel gezond blijven 

én beleidsrijk begroten

Scholen, peutercentra 
en kinderopvang
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Schoolleider Jan Noorlander van 
Het Baken (Berkel en Rodenrijs) 
windt er geen doekjes om: de 

eerste teamvergadering in aanloop van 
het nieuwe schooljaar was deze keer 
heel erg spannend: “Normaal gespro-
ken bepalen we, naar aanleiding van 
een trendanalyse van de Cito-scores, 
welke vakken meer aandacht moeten 
hebben. Je bent dan eigenlijk best re-
sultaatgericht bezig. Maar nu liet ik de 
leerkrachten lootjes trekken om groep-
jes te maken. Ze gingen aan de slag 
met vragen als: wat voor leerkracht 
wil ik zijn? Hoe kan ik onderwijs leuker 
maken voor de leerling en voor mezelf? 
Ik zag de vraagtekens in hun ogen.”

Bouwhoek terug
De leerkrachten mochten het ruime 
sop kiezen en laten zien wat zij zelf 
belangrijk vinden in hun beroep. Dat is 
weliswaar eng, maar het leverde veel 
op. Jan: “Wat vooral naar voren kwam, 
is dat onderwijs veel meer praktisch en 
ervaringsgericht moet zijn. We moeten 
veel meer naar buiten gaan. Dat komt 
mooi uit. We hebben hier in Berkel 
bijvoorbeeld sloten, een melkschuur 

en een belevingsboerderij. We zijn 
vrijwel meteen aan de slag gegaan. Zo 
werd besloten dat de bouwhoek weer 
terug moest en er wordt geëxperimen-
teerd met tutorlezen waarbij oudere 
kinderen voorlezen aan de jongere 
kinderen.” 

Voel je vrij
Jans stem klinkt energiek en enthousi-
ast. Er is ook verwondering: hoe is het 
mogelijk dat er zoveel energie vrij is 
gekomen? Jan geeft zelf antwoord: “De 
leerkrachten hebben de regie gekregen 
en genomen. Collega Peter Grootschol-
ten (Gabriëlschool, Delft) heeft gelijk: 
‘Je moet geen leidinggeven aan profes-
sionals’. Ik probeer de leerkrachten te 
ondersteunen en te faciliteren. Leer-
krachten worden zich ervan bewust 
dat ze zich niet door methodes hoeven 
in te laten lijven. Dat besef geeft een 
gevoel van vrijheid. De motivatie die 
daarmee vrijkomt, is een chemie waar 
je iets mee kunt.” 

Pak je kans
Schoolleider Ruud de Groot (Godfried 
Bomans, Rijswijk) valt Jan bij:  

“Als ik leerkracht was, had ik de Power-
Point ‘Op weg naar 2023’ ook heel fijn 
gevonden. Je krijgt de ruimte om het 
uit te vinden, nu kun je je kans pakken. 
De presentatie is geen papieren tijger, 
maar stelt je in de gelegenheid om keu-
zes te maken die bij jou als leerkracht 
en je school passen. Dat geeft een 
gevoel van keuzevrijheid en ik ben er-
van overtuigd dat dat verlichtend kan 
werken ten aanzien van de werkdruk. 
Mijn managementteam was zonder-
meer blij met de presentatie.” ■

➜  Klik hier om de presentatie 
Op weg naar 2023 te bekijken  

#Eigenaarschap blijkt het meest krachtige sleutelwoord van het 
strategisch beleidsplan ‘Op weg naar 2023’. Leerlingen, ouders, 
leerkrachten, schoolleiders tot en met de leden van de Raad van 
Toezicht zijn met elkaar in gesprek geweest over de toekomst van 
het onderwijs en de verwachtingen die zij koesteren. Er is een 
presentatie gemaakt als handreiking om met elkaar in gesprek te 
komen en te blijven over hoe je onderwijs wilt geven. 

Op weg naar 2023

Vertel! Hoe wil jij onderwijs geven?

 Op weg naar 2023 
Schoolteams, directieleden, leerlingen, ou-
ders, GMR, RvT en stafmedewerkers hebben 
samen de basis gelegd voor het strategisch 
beleidsplan 2019-2023. O.a. door gesprek-
ken over ‘parels’, sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen. Saskia Schenning: “De rich-
ting naar 2023 staat vast en de schoolteams 
gaan zelf de plannen voor hun school maken. 
We nemen hierbij de volgende vragen mee: 
Op wie zit de wereld te wachten? Wat heb-
ben onze leerlingen en collega’s nodig? Hoe 
doen we het goede op de goede manier? Wat 
verwachten we van elkaar? In de PowerPoint 
‘Op weg naar 2023’ geven we alvast handvat-
ten. Wat betekent toekomstgericht onderwijs 
bijvoorbeeld? En hoe ziet eigenaarschap er 
in de praktijk uit? Ook verwachtingen van de 
leerkracht, ouder, leerling, schoolleider en 
organisatie staan genoteerd. Ik kijk uit naar 
alle schoolplannen!” 

http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/
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Eigen

Groei

Open

Plezier

Samen

Toekomstgericht

Eigenaarschap

 De Cornelis Musiusschool 
lag altijd een beetje 

verborgen achter de katho-
lieke gevels. Je herkende 
het gebouw aan de twee 
vleugels (de voormalige 
jongens- en meisjesschool), 

de muren van baksteen, de 
kleine ramen en natuurlijk 
de heiligenbeelden. Ook de 
hoofdingang, met de dub-
bele blauwe deuren, oogde 
gesloten. Dit is snel aan het 
veranderen. Projectleider  

Dave Wijsman: “Als je hier 
volgend jaar langskomt, zie 
je een grote glazen entree. 
Binnen waan je je in een 
kas met veel glas, planten-
wanden en zonnepanelen 
op het dak. Verderop spelen 
kinderen op het groene 
speelplein.” 

In ere herstellen
Niet alleen de entree en 
het binnenplein worden 
vernieuwd. Ook de oude 
trappenhuizen worden 
in ere hersteld, zodat de 
gemetselde bogen mooi tot 
hun recht komen. Er komt 
een loopbrug die de twee 
vleugels van het gebouw 

verbindt. Na de verbouwing 
is dit bovendien een prachtig 
voorbeeld van een energie-
zuinige school. Je ervaart 
hier levendig hoe zon, water, 
lucht en duurzame techniek 
voor een prettig binnenkli-
maat zorgen. Dave: “Het 
gebouw draait straks niet 
meer op gas, maar volledig 
op (duurzaam opgewekte) 
elektriciteit en warmte en 
kou uit de bodem. Ook de 
vele planten zorgen voor 
een omgeving waar mensen 
zich fijn voelen en leren over 
de rijkdom die de natuur te 
bieden heeft.”

Peuterspeelzaal, school en BSO

Cornelis Musiusschool wordt  
een prachtig kindcentrum

Kinderen van twee tot 
twaalf jaar kunnen hier 
straks de hele dag terecht 

voor onderwijs en opvang. Kin-
deren en ouders uit alle delen 
van de bevolking ontmoeten 
elkaar hier: mensen met een 
koopwoning en sociale huurwo-
ning, theoretisch en praktisch 
opgeleid, werkend en niet wer-
kend, van Nederlandse en inter-
nationale komaf. Iedereen uit 
de stad en omgeving is hier wel-
kom. Wie je ook bent en waar je 
ook vandaan komt; dit kindcen-
trum geeft je een bredere kijk 
op de wereld. Hier ontdek je wat 
je leuk vindt en waar je goed in 
bent. Hier kun je ontspannen, 

bewegen, gezond eten en drin-
ken. Werkende en studerende 
ouders zijn straks blij dat het 
kindcentrum één servicebureau 
is voor voorschool, onderwijs 
en opvang. Bovendien worden 
allerlei praktische zaken, zoals 
lunch en zwemles, uit handen 
genomen. 

Soepele overgang  
naar school
Bijzonder is het VVE-program-
ma in het kindcentrum, waarin 
aandacht wordt besteed aan 
de totale ontwikkeling van de 
peuter en de taalontwikkeling 
in het bijzonder. Peutercentrum 
Het Muizenhuis, onderdeel 

van Stichting Kinderspeelzaal, 
verzorgt deze ‘voorschool’ voor 
kinderen van twee tot vier jaar 
van werkende én niet-werkende 
ouders. Bestuurder Kim van der 
Schoor: “Het peutercentrum 
signaleert eventuele taal- en 
leerachterstanden vroegtijdig 
en zorgt met gericht spelen en 
leren dat deze kinderen een 
betere uitgangspositie hebben 
als zij naar school gaan. Het 
Muizenhuis werkt met thema’s 
die raakvlakken hebben met de 
belevingswereld van het kind 
en worden in overleg met de 
kleutergroepen gekozen. De kin-
deren worden zo spelenderwijs 
voorbereid op groep 3 t/m 8. 
Het Muizenhuis en de Cornelis 
Musius gebruiken hetzelfde 
leerlingvolgsysteem, zodat de 
kinderen een soepele overstap 
naar de basisschool maken.” 

Eigen-wijs worden
In de groepen 3 t/m 8 wordt 
structureel aandacht besteed 
aan de basisvaardigheden 
rekenen, taal en lezen. Daar-
naast wordt er thematisch 
gewerkt, volgens het Internati-
onal Primary Curriculum (IPC). 
Schoolleider Marja Bocxe: “Dit 

wordt een plek waar kinderen 
samen eigen-wijs en wereldwijs 
worden. Kinderen leren over 
hun toekomstige plek in de sa-
menleving. Zij ontwikkelen 21e 
eeuwse vaardigheden die ze nu 
en in de toekomst nodig heb-
ben, zoals creatief en probleem-
oplossend denken en handelen, 
samenwerken,  presenteren en 
mediawijs worden. Doordat we 
de leerdoelen zichtbaar maken 
en met de leerlingen bespreken, 
leren zij verantwoordelijk-
heid nemen voor hun eigen 
leerproces.” Interessant is ook 
de samenwerking tussen het 
kindcentrum en zorgprofessio-
nals, zoals JGZ, logopedisten en 
specialisten op het gebied van 
dyslexie. Kortom, zorg op maat, 
op momenten die bij kinderen 
en ouders passen. ■

De verbouwing van basisschool Cornelis Musius (Delft) is gestart. De hoek 
Nassaulaan-Prins Mauritsstraat krijgt een heel nieuw gezicht. Ook van binnen 
verandert het gebouw compleet om heropend te worden als kindcentrum. Vanaf maart 
2020 kunnen kinderen van twee tot twaalf jaar hier de hele dag terecht voor onderwijs 
en opvang. In dit kindcentrum gaan de school, peutercentrum Het Muizenhuis en 
buitenschoolse opvang Plukkebol samenwerken. 

   Er komt een leerplein waar de kinderen kunnen leren, spelen, samenwerken, optreden 
en relaxen. Ook ouders en buurtbewoners zijn straks welkom in dit vernieuwde gebouw, 
bijvoorbeeld voor cursussen, workshops of vieringen. Het kindcentrum wordt zo ook een 
ontmoetingsplaats waar iedereen zich thuis voelt. 

Dave Wijsman, facilitair manager Laurentius Stichting

Kernwaarden 
Laurentius 
Stichting 
inspireren 
eigenheid  
van scholen

Toen de collega’s van de 
Titus Brandsmaschool 
(Delft) zich verdiepten in 
Leren Zichtbaar Maken, 
ontdekten ze hoe fijn het is 
om met elkaar en leerlin-
gen in gesprek te zijn: hoe 
zou jij willen leren? Uit-
komst: deze school schuwt 
de klassikale instructie 
niet en laat tegelijk ruimte 
toe. Kinderen markeren 
hun ontwikkeling met 
knijpers op een leerlijn. In 
dit proces komen een paar 
kernwaarden naar voren, 
waaronder ‘eigenaar-
schap’: hier ben ik van, hier 
zijn wij van. 
De kernwaarden van de 
Laurentius Stichting zijn 
geïnspireerd door de 
processen die onze scholen 
dagelijks doormaken. Die 
waarden inspireren ook: 
ze zetten aan tot gesprek-
ken, bijvoorbeeld over 
toekomstgerichtheid, 
eigenheid en plezier, want 
er zijn zoveel manieren om 
te leren. Dat maakt onze 
kernwaarden levend en 
open voor verschillende 
wijzen van eigen-zijn.  

‘Musius’: baksteen wordt 
glas, gesloten wordt open

Dave Wijsman

➜  Klik hier en voel 
je uitgenodigd 

https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/onzekernwaarden/
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Coaching

Voor het eerst voor groep acht…

Er staan twee doosjes in de ven-
sterbank van het klaslokaal. Het 
ene heet ‘gevoelens’, het andere 

‘idee’. Wat doen die hier? Milou: “In de 
gevoelensdoos mogen kinderen iets 
kwijt waarover ze willen praten. Dat 
doen we dan op een privémoment. In 
de andere doos kunnen ze hun ideeën 
kwijt hoe dingen anders kunnen.” 
Werkt het? Milou glimlacht: “Eigenlijk 
te goed. Na vier weken kreeg ik briefjes 
die over mij als leerkracht gingen. Dat 
was wel even slikken. Ik heb het toen 
openlijk aangekaart met de kinderen 

en gezegd wat de opmerkingen met 
me deden. Niemand hoeft van zijn hart 
een moordkuil te maken.” 

Gedropt voor groep acht
Coach Sander Raaphorst: “Het was 
natuurlijk een bijzonder moment: 

opeens had groep acht geen leerkracht 
meer en toen werd Milou, toen nog 
kleuterleerkracht, bij wijze van spreken 
gedropt voor groep acht. Ze wordt aan 
alle kanten ondersteund. Collega’s lie-
pen vaak binnen en vroegen ‘Kunnen 
we iets voor je doen?’. En een externe 

adviseur heeft haar dagelijks begeleid. 
Hij heeft haar geholpen de groep op 
te starten.” Bouwen aan vertrouwen 
was daarbij belangrijk. Milou: “Dan zei 
ik bijvoorbeeld ‘Ga jij maar dit of dat 
halen’ en gaf ik de voorwaarden mee. 
Dan keken de kinderen me aan, zo van: 
mag ik dat echt alleen doen?”

Leerkracht en kinderen groeien
Milou’s achtergrond als gymjuf geeft 
haar stevigheid: “Op de opleiding voor 
lichamelijke opvoeding heb ik geleerd 
dat je een voorbeeld moet zijn in al-
les wat je doet.” Milou stimuleert de 
leerlingen ook om open voor zichzelf 
uit te komen. Zie de doosjes in de klas. 
Sander: “Zelf ben ik regelmatig bij 
Milou in de klas geweest en heb haar 
bijgestaan met oudergesprekken. Ze 
heeft het al met veel verve gedaan. 
Milou is enorm gegroeid als leerkracht 
én als persoon.”  ■

Sta je eerst voor de kleuters, terwijl je toch 
eigenlijk meer van de middenbouw was, en 
dan word je gevraagd voor groep acht. ‘Ik ga 
het gewoon doen’, dacht Milou Brok (30), die 
ruim acht jaar leerkracht is. De Pabo heeft 
ze als minor van haar lerarenopleiding voor 
lichamelijke opvoeding gedaan. Sinds de 
herfstvakantie staat ze voor groep acht van de 
Rosa basisschool (Den Haag). “Het eerste wat 
ik deed, was kinderen vertrouwen geven.” 

Collegiale consultatie

Zou jij bij jezelf in de klas willen zitten?

Als Intern Begeleider doe ik best 
veel klassenbezoeken. Ik vind 
het heerlijk om te doen. Je ziet 

zoveel wanneer je een klas inloopt. Ik 
geniet ervan als ik kinderen zie leren, 
als ze verbaasd zijn of enthousiast als 
ze iets nieuws ontdekken. Als je veel 
rondloopt is het voor de kinderen heel 
‘normaal’ dat je binnenkomt. Je krijgt 
een glimlach of ze zwaaien stiekem. 
Maar wanneer het onbekenden zijn 
of iemand die normaliter niet vaak 
binnenloopt, is het voor kinderen toch 
anders. Soms zie je bij de kinderen een 
bepaalde onrust. Wanneer ik weet 
dat iemand in mijn eigen groep komt 
kijken, bereid ik de kinderen voor. Ik 
zeg dan bijvoorbeeld: ‘De directeur 
komt vandaag kijken of ik mijn best 
wel doe’.”

“Ik schaamde me”
“De directeur heeft er niks aan als ik 
een toneelstukje opvoer. En het ge-
beurt altijd wel een keer dat je niet zo 

goed voorbereid bent. Ik weet nog dat 
ik een keer werd geobserveerd tijdens 
een les technisch lezen. Ik zeg altijd te-
gen de kinderen in mijn klas: ‘Als je een 
woord niet snapt, zeg het dan, want 
dan vertel ik wat het woord betekent.’ 
Je voelt hem al… Het meest onmogelij-
ke woord kwam voorbij en ik wist niet 
wat het betekende. Ik heb toen maar 
Google geopend op het Digibord en het 
woord met de klas opgezocht. Stiekem 
schaamde ik me wel een beetje. De 
directeur vond het heel grappig. In het 
nagesprek kreeg ik terug dat hij vond 
dat ik het creatief had opgelost en dat 
hij het leuk vond dat ik me kwetsbaar 

durfde op te stellen naar mijn klas. Je 
mag het best toegeven als je iets niet 
weet.”
 
Voor de camera
Marjolein volgde een Master SEN, 
waarvoor ze zichzelf in lessen, ouderge-
sprekken, kindgesprekken en gesprek-
ken met collega’s filmde. In de assess-
ments die daarop volgden, was altijd 
de vraag: ‘Kun je uitleggen wat je hier 

doet?’ ‘Waarom doe je datgene wat je 
doet?’ ‘Zou je het ook anders kunnen 
doen?’ “Best confronterend”, vertelt 
Marjolein. “Gelukkig waren er op film 
altijd wel leerlingen die even hun tong 
naar de camera gingen uitsteken. 
Maar waar het om gaat: de films en 
gesprekken geven je inzicht in je eigen 
leerkrachtgedrag en je ziet eens vanuit 
een ander oogpunt wat er in je klas 
gebeurt.”  ■

“Op een studiedag werd ons eens 
gevraagd ‘Zou je bij jezelf in de klas 
willen zitten?’ Als het antwoord 
‘nee’ is, weet je dat je iets moet 
veranderen. Als elke leerkracht 
deze vraag meeneemt als voorbe-
reiding op een klassenbezoek of 
als reflectievraag in een nagesprek, 
durf ik met zekerheid te zeggen dat 
het allemaal goed komt!” Marjolein 
Silvania, intern begeleider op de 
Petrus Dondersschool (Den Haag), 
over klassenbezoeken.

 Bij elkaar in de klas kijken is heel inspirerend en 
verrijkend. Het is voor leerkrachten de meest effectieve 

manier van leren. Vooral ook omdat er geen administratie 
bij komt kijken: na het bezoek praat je even na met je 

collega. Het is ook heel goed voor de groepsvorming van 
een team. Maar het is tevens een hele klus om het van de 

grond te krijgen in de waan van de dag. 

Philippe de Kort, onderwijsadviseur 

“

Marjolein Silvania
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Naast haar werk als leerkracht aan de Jenaplan-
school De Oostpoort (Delft), is Anke voor één dag 
per week op het stafbureau van de Laurentius 

Stichting aangesteld als bovenschools schoolopleider: 
“Het is de bedoeling dat studenten als potentieel vol-
waardige teamleden op onze scholen bij ons onderwijs 
worden betrokken, bijvoorbeeld het deelnemen aan 
studiedagen en oudergesprekken. Op die manier wordt 
de overgang van student naar startende leerkracht ver-

soepeld.” Wat betekent dit voor de school? Anke: “OidS 
is een antwoord op het lerarentekort. Maar aanvankelijk 
kost het wel tijd en geld. De schoolopleiders, die zelf leer-
krachten zijn, hebben ambulante tijd nodig. Zij hangen 
als het ware boven de school en onderhouden contacten 
met de Pabo (Thomas More), studenten, mentoren en 
directie.” 

Opleidingsscholen
OidS betekent dat basisscholen en de Pabo (Thomas 
More Hogeschool) de handen daadwerkelijk ineen slaan. 
De hogeschool is een convenant aangegaan met diverse 
schoolbesturen, waaronder de Laurentius Stichting. 
En zo is de Thomas More Opleidingsschool ontstaan. 
Thomas More Hogeschool wil samen met de basisscho-
len leren en werken en streeft ernaar om het curriculum 
én rooster van Pabo-studenten aan te passen om zo aan 
de behoeften van scholen en studenten tegemoet te 
komen. ■

International Primary Curriculum

Weet je wat je wilt weten?

Afgelopen week liet ik mijn leerlin-
gen samenwerken tijdens een taak 
van IPC. De helft kreeg ruzie. Op 

zo’n moment leg ik alles stil en concen-
treer ik me vooral op het proces en niet op 
de inhoud. Wat heb je nodig om te zorgen 
dat samenwerken beter gaat, is dan een 
vraag waar we mee aan de slag gaan. 
Samenwerken is een essentiële vaardig-
heid”, vertelt IPC-coördinator en leerkracht 
Martijn van der Ploeg van de Mariaschool. 
Hij benadrukt dat louter kennisoverdracht 

tot het verleden behoort: “Het is veel be-
langrijker geworden dat je weet hoe je je 
informatie krijgt. Hoe Google je? Hoe weet 
je dat dat betrouwbare informatie ople-
vert? Als leerkracht ben je dan veel meer 
begeleider dan leider. Tijdens het oefenen 
van deze vaardigheden doen de leerlingen 
uiteraard ook de nodige kennis op. Deze 

kennis blijft beter hangen doordat de leer-
lingen hier zelf onderzoek naar doen.”

Intensieve samenwerking collega’s
Dat leerkrachten leerlingen meer ruimte 
geven, vraagt nogal het een en het ander. 
Schoolleider Frédy Beekkerk van Ruth 
beaamt dit: “Met IPC richt je samen met je 

collega’s je eigen onderwijsprogramma in. 
Dat vergt natuurlijk veel tijd en aandacht. 
Tegelijk zie ik ook hoe hecht een team hier-
van wordt. We zijn nu bijna twee jaar met 
IPC bezig, het kost veel inzet en moeite, 
maar het levert ook veel op. De kinderen 
en ouders zijn heel erg enthousiast.”

Waar ben je?
De leergesprekjes met leerlingen die cir-
kelen om de vraag ‘waar ben je?’ vormen 
de grootste uitdaging. Hoe weet je als 
kind waar je bent? IPC-trainer Philippe 
de Kort: “Vaak doen leerlingen dingen 
die ze allang kunnen. Als er dan aan je 
gevraagd wordt, waar je bent en waar je 
naartoe wilt, hoe je, kortom, beter kunt 
worden, dan is dat natuurlijk lastig. Ook 
voor leerkrachten. Samen met je leerling 
ga je hier een ontwikkelingsproces in.” 
Tijdens een studiedag op de Mariaschool 
kwam de vraag op een andere manier ook 
weer op: wat maakt dat kinderen willen 
leren? Het bleek nog een hele worsteling. 
Maar allengs werd duidelijk: je moet je 
leerlingen echt heel goed kennen. IPC-
coördinator Martijn: “Het stimuleren van 
de intrinsieke motivatie van de kinderen is 
een zoektocht, maar als het lukt, dan is het 
echt te gek.”  ■

Wat weet je eigenlijk al? Wat wil je nog 
weten? Kinderen zelf aan het woord 
laten. Voor de leerkracht betekent 
dit de nieuwsgierigheid van de leer-
ling aanwakkeren en schoolse boe-
ken gesloten houden. Die ingrijpende 
ontwikkeling zie je in veel scholen van 
de Laurentius Stichting. Zo werken 
de Mariaschool (Rijswijk), de Cornelis 
Musius (Delft) en De Kwakel (Berkel 
en Rodenrijs) sinds enige tijd met IPC 
(International Primary Curriculum). Een 
werkwijze waarin het leergesprek met 
leerlingen centraal staat.

Opleiden in de school

Antwoord 
op het 
lerarentekort

Wat hebben biologisch onderzoek naar algen en oplei-
den in de school (OidS) met elkaar gemeen? Precies: de 
wisselwerking tussen organismen en omgeving. Niet 
verwonderlijk dus dat Anke Brouwer, van oorsprong 
medewerker biologisch onderzoek, thans Oostpoort-
leerkracht, is aangesteld om de natuurlijke wissel-
werking tussen Pabo-student, school en Thomas More 
Hogeschool te laten bloeien. Anke: “Samen werken we 
aan een dynamische, professionele omgeving.”

 Opleidingsscholen Laurentius Stichting: 

Titus Brandsma (Delft)
Bernadette Maria (Delft)
De Kwakel (Berkel en Rodenrijs)
De Gouden Griffel (Berkel en Rodenrijs)
Rosa basisschool (Den Haag)
SBO Laurentiusschool (Delft)
De Oostpoort (Delft)
Mgr Bekkersschool (Delft)
Petrusschool  (Rijswijk)
Godfried Bomansschool (Rijswijk)
Gabriëlschool (Delft)
Petrus Dondersschool (Den Haag) 

 Stagiaires en Lio’ers 
komen hier allemaal met een 
eigen leervraag binnen. Die gaat 
bijvoorbeeld over klassenmanage-
ment, differentiëren in je groep of 
consequent zijn. Als schooloplei-
der ga ik kijken welke leerkracht 
de kwaliteiten in huis heeft om de 
leerkrachten in opleiding te bege-
leiden. Mentor en student kop-
pel ik aan elkaar. Wij als ervaren 
leerkrachten leren trouwens ook 
van de studenten. 

Anushka Rasoga,  
leerkracht en schoolopleider Rosa basisschool, Den Haag

Martijn van der Ploeg (r)

Anke Brouwer
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Zij-instromer in het onderwijs

Geen profvoetballer, wel schoolmeester

“

Google Resham Sardar en je ziet het 
in één oogopslag: deze man heeft een 
glansrijke carrière als profvoetballer 
aan zijn voeten liggen. Mis! Resham 
(33) staat sinds januari 2018 voor 
groep 4 van de Rosa basisschool (Den 
Haag). Hij koos voor een maatschap-
pelijke carrière, vertelt de zij-instromer, 
en kwam thuis in het basisonderwijs.

Klopt, ik had profvoetballer 
kunnen worden”, zegt Resham, 
“maar blessures zaten tegen. 

Toen ik bij de nationale jeugdselectie 
van Feijenoord zat, brak ik een midden-
voetsbeentje en zat ik zo’n acht maan-
den thuis. En in de tijd dat ik bij FC 
Dordrecht speelde, kwam ik terecht in 
een kopduel met een hersenschudding 
en een whiplash als gevolg. Ik denk dat 
dit wel iets met mijn motivatie heeft 
gedaan, als ik er zo op terugkijk.”

Open sollicitatie 
‘Wat wil ik nou?’ was een vraag die 
Resham bezighield. “Aangezien ik altijd 
goed kon leren, besloot ik voor diëtist 
te gaan studeren, gericht op voedsel-
adviezen voor diabetici. Als voetballer 
was ik natuurlijk al veel bezig met 
voeding. Bovendien ken ik veel mensen 
die diabetisch zijn. Voor hen wilde ik 
iets betekenen. Aanvankelijk ben ik 
voorlichting over voeding op scholen 
gaan geven en ik merkte dat ik een klik 
met de kinderen had. Via een  open 
sollicitatie ben ik bij de Laurentius 
Stichting terecht gekomen. Dat ik voor 
de Laurentius heb gekozen, is een 

gevoelskwestie. Alle beslissingen neem 
ik op basis van gevoel.” 

Opleiding op maat 
Zij-instromer Resham staat drie dagen 
per week voor de klas: “Ik heb een 
tijdelijke bevoegdheid gekregen. Dit 
is gebeurd op basis van de uitkomsten 
van mijn theorie- en praktijk-assess-
ment. De Pabo in Leiden geeft me een 

opleiding op maat en op school word 
ik begeleid door het HCO. Eén dag per 
week doen we aan co-teaching. Directe 
collega’s zijn zo mogelijk nog belang-
rijker. Ze vangen me heel goed op. De 
school en ik leren van elkaar.”

Hulpvaardige voetballer 
Naast zijn baan bij de Laurentius 
Stichting geeft Resham twee dagen per 

week voedingsadviezen bij het Medisch 
Centrum Haaglanden. Best een pit-
tige werk- en studieload. Dit beaamt 
Resham, echtgenoot en vader van twee 
jonge kinderen, ten volle: “Alles wat ik 
doe, doe ik in overleg met mijn vrouw. 
Mijn gezin is het allerbelangrijkst. Mijn 
aandacht gaat eerst naar mijn vrouw 
en kinderen uit, daarna ga ik studeren 
en werken.” ■

Burgerschap… Wat moet je ermee? Wat is het 
eigenlijk precies? Een apart vak? Ook school-
leider Gerrie Haije vroeg het zich af: “Is het een 
methode? Lijkt het op staatsinrichting?”  
Om daar achter te komen besloot haar Jena-
planschool De Oostpoort (Delft) mee te doen 
aan het landelijk project Curriculum.nu, dat 
zich bezighoudt met de herziening van de 
kerndoelen en eindtermen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Een van de leer gebieden 
is de ontwikkeling van burgerschap. 

Burgerschap in het onderwijs

“We praten mét leerlingen, niet voor hen”

Zomaar enkele vragen die kinde-
ren stellen als het over bur-
gerschap gaat: hoe kom ik op 

voor mijn mening? Hoe maak ik een 
mening? Hoe moet je met de wereld 
omgaan als die langer mee moet dan 
jijzelf? Hoe kun je jezelf zijn als je toch 
het gevoel hebt dat je anders bent? 
Meningvorming en het omgaan met 
diversiteit blijkt kinderen bezig te 
houden. 

Toekomstgerichtheid
Schoolleider Gerrie Haije is razend en-
thousiast: “We hebben mét leerlingen 
gepraat, niet voor hen gepraat. En het 
blijkt dat zij kennis willen hebben om 
dingen op te lossen en hun mening te 
vormen. Als school willen wij natuur-
lijk mensen vormen die genuanceerd 
kunnen nadenken over alles wat er op 
hen afkomt. Dat noem ik toekomst-
gerichtheid. Dat brede besef aan onze 
kinderen meegeven is onze opdracht 
als onderwijsgevenden.”

Wederzijdse verrassingen
Ook ouders kregen de vraag voorge-
legd wat belangrijk is als je het hebt 

over burgerschap. Gerrie: “De gesprek-
ken met ouders waren fantastisch. 
Er was echt nieuwsgierigheid naar 
elkaars denkbeelden. Dat leidde we-
derzijds tot verrassingen. Ouders wis-
ten niet dat wij bijvoorbeeld al jong 
seksualiteit met de kinderen bespre-
ken. En ik wist weer niet dat technici 
die bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen 
ontwikkelen soms met zichzelf in de 
knoop komen en waar hun kennis en 
vaardigheden toe kunnen leiden.”

Geen methode
Hoe om te gaan met de maatschap-
pij, elkaar, met de wereld en met de 
techniek? Welke kennis heb je daar-
voor nodig? Dit zijn de grote vragen 
in het ontwikkelproces naar burger-
schap. Het blijkt geen methode, maar 
vakoverstijgende praktijk. Gerrie: 
“Dat past natuurlijk bij een Jenaplan-
school als de onze. Bij voorkeur zijn 
we interdisciplinair bezig en staan we 
open voor wat leerlingen zelf vinden 
en denken. Die diversiteit zit echt in 
het dna van De Oostpoort. Het uitwis-
selen van gedachten blijkt dus een 
oefening in burgerschap.” ■

 Leren dient altijd 
in verbinding te staan met 
de gemeenschap. Want 
niets van wat we leren 
heeft betekenis, tenzij 
het van waarde is voor 
de gemeenschap. Ieders 
leren dient bij te dragen 
aan het voortbestaan 
en het welbevinden van 
de (mondiale) gemeen-
schap, in harmonie met 
de natuur 

Dick de Groot,  
Consultant onderwijsprojecten 

Resham Sardar
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Samen 
zijn wij de 
Laurentius 
Stichting!

Hoe steek je leerkrachten een hart onder de riem in 
tijden van griepgolven en lerarentekorten? Met een 
anti hoest & proestpakket! De box met desinfecterende handgel, 
schoonmaakdoekjes, tissues, zakdoekjes, kortom, alles waar 
griepbacillen niet van houden, was in alle klaslokalen van de 
Laurentiusscholen te vinden. Ook kregen de scholen om de twee 
weken van september t/m april een doos met fruit aangeleverd. Lekker 
voor in de teamkamer en leuk - iedereen reageerde enthousiast!

Schoonmakers komen je school binnen en ruimen het naar binnen 
gelopen zand op, maken de toiletten keer op keer schoon, zemen de 
ramen (zitten er nog restanten lijm?) en houden in de zomerse weken een 
grote schoonmaak. Dank aan al die trouwe schoonmaakhanden! 

Waar zouden onze 
scholen zijn zonder alle 

betrokken ouders?  
De één denkt met de school 

mee over het missie- en 
visietraject. De ander 

komt klussen, flitslezen, 
luizenpluizen, een uitstapje 
begeleiden, voorlezen of is 

klassenouder. Applaus voor 
alle betrokkenen!

“ Ik wil meer techniek en 
natuur kunde op school, 
want als de ijskappen 
smelten, moeten wij 
de oplossingen kunnen 
bedenken.” Onze leerlingen 
weten heel goed wat hun 
aangaat, wat van hen is. Zij 
voelen zich eigenaar van onze 
planeet. Én van hun leerproces: 
“Ik wil later kok worden, dus wil  
ik nu al wat leren over koken.”  
En: “Ik wil zelf kunnen plannen, 
maar niet te vrij gelaten worden.”

“Dankzij het werken in de cloud bespaar je tijd.  
Dat beloof ik”, zegt Rynell, ICT-coach van de Laurentiusscholen. 
Hij helpt je niet alleen omgaan met Office 365, maar vertelt je o.a. 
ook hoe je met digitale middelen de concentratie van leerlingen 
kunt verbeteren.
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Zomerschool Den Haag

Taal, lol en chocoladepasta

Lol en vriendschap stonden voor 
de kinderen centraal tijdens de 
zomerschool. De gezichten staan 

nog op glunderen. Over de taalfabriek 
die ze ’s morgens in kleine groepjes kre-
gen, hoor je ze niet. Maar dat ze samen 
met de bekende acteur Mohammed 
Chaara hun eigen paspoort mochten 

maken, dat staat hen weer wel helder 
voor de geest. In een workshop zijn 
ze op zoek gegaan naar hun talenten 
en daar hebben ze een document van 
gemaakt. Wat die talenten waren, dat 
zijn ze weer vergeten, maar niet het 
plezier dat ze toen hadden.

In goede handen
Coördinator Sehzad Mehr die de zo-
merschool georganiseerd heeft, belicht 
de meer serieuze kant van de zaak: 
“Ik zie hoe leerlingen sterker worden 
door het onderwijs dat tijdens de 
zomerschool wordt gegeven. Ze gaan 

erop vooruit. Het helpt natuurlijk dat 
we in kleine groepjes werken, er is veel 
persoonlijke aandacht.” ’s Ochtends re-
kenen en taal, ’s middags de spelletjes 
en andere activiteiten. Sehzad weet de 
balans tussen sport, spel en onderwijs 
als geen ander te vinden. “Er is een be-
gin- en een eindtoets en dan zie je echt 
dat de Zomerschool verschil maakt. We 
maken ook een vlog van onze dagen op 
de Zomerschool, dat vinden de kinde-
ren natuurlijk ontzettend leuk.”

Iedereen welkom
Schoolleider Senne Donders (Petrus 
Dondersschool, Den Haag) weet wat 
lange zomervakanties kunnen bete-
kenen voor kinderen die het thuis niet 
breed hebben. “Sommige kinderen 
zitten hele weken thuis. De zomer-
school biedt hierin soelaas. Ieder kind 
is welkom. En je doet het ook voor de 
wijk. De zomerschool reikt verder dan 
de schoolpoort. Groepsvorming, be-
trokkenheid van ouders, daar werken 
we hard aan. Sommigen leerlingen 
gaan al vijf jaar naar de zomerschool. 
En volgend jaar gaan ze weer!” ■

Leren programmeren

Wie laat robot Dash dansen?

Nonchalant pakt Harm wat spul-
len uit de bak: “Hiermee kunnen 
kinderen bijvoorbeeld lichtjes 

maken en die aan en uit laten doen. Ze 
programmeren de chipjes (microbits) 
door ze met een USB-kabeltje op de 
computer aan te sluiten.” Met een paar 
handbewegingen laat Harm zien hoe je 
het lichtje kunt laten doen wat jij wilt. 
“De eerste keer dat kinderen ermee 
aan de slag gaan en het lichtje inder-
daad gaat branden, zijn ze stomver-
baasd. Opeens is programmeren geen 
abstractie meer, maar iets waarmee je 
dingen kunt laten gebeuren. Ze komen 
erachter dat je met een weerstandje, 

dit kleine ijzeren dingetje in mijn hand, 
ervoor kunt zorgen dat de stroom een 
beetje getemperd wordt, zodat het 
lampje niet ontploft.” 

Robot laten dansen
Op De Willibrord is het nu wachten op 
een leerling die robot Dash zo pro-
grammeert dat hij (zij?) kan dansen, 
het liefst met zijn broers of zusjes. 

Bianca: “We hebben vier robots en 
omdat ze allemaal Dash heten, heb ik 
ze maar genummerd.” Vanzelfspre-
kend zijn de Dash-robots zeer geliefd.  
“Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze 
Dash veilig kunnen laten autorijden. 
Dit doen we met behulp van de tablet. 
En ja, we doen dit op de grond, want 
Dash kan ver rijden en je wilt niet dat 
‘ie van de schoolbank afrijdt.” 

Lekker samen 
klooien 
Naast de ICT-
coördinatoren 
ligt een boekje. 
Het heet ‘Lekker 
samen klooien’. 
Dat is precies 
wat hier ge-
beurt, maar ook: 
samenwerken, 
plezier maken en 
creatief denken. 
Zijn er meer 
leerkrachten 
die lessen met 
microbits of 
robots geven? 
Harm: “Nog niet 
zoveel eigenlijk. 
Leerkrachten 
vinden het vaak 
een beetje eng. Ik 

zeg altijd: neem eerst een klein stapje 
en dan de volgende.” Moet je hiervoor 
technisch ingesteld zijn? Een licht 
schouderophalen is het antwoord: “Je 
kunt het net zo technisch maken als 
je wilt. Kijk, ik heb hier alles uitge-
schreven, je hoeft het alleen maar na 
te doen en dan kun je zelf aan de slag 
gaan.”  ■

 Stel dat je op een bloemenvaas een aan- en uitknopje hebt, wat zou je willen dat er 
gebeurde? En welke stappen moet je daartoe ondernemen? Denken in stappen (algoritmes) en 
creatief denken zijn heel belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Wij hebben de ICT-coaches van 
de Laurentius Stichting er tijdens de studiedag ‘Gamification’ vertrouwd mee gemaakt.  
Met als doel spelen en leren in de klas bij elkaar te brengen! 

Raymond Trippe, beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie  
Lucas Onderwijs en begeleider Laurentius ICT-studiedag

Op De Oostpoort (Delft) staan grote 
plastic bakken met kabeltjes, chips, 
draadjes, piepkleine motortjes en bat-
terijdoosjes. Op De Willibrord (Berg-
schenhoek) woont robot Dash - blauw 
hoofdje, vertederende geluidjes en af 
en toe geeft-ie een knipoog. Met deze 
materialen leren de kinderen program-
meren. Maak kennis met de wonderlijke 
wereld van ICT-coördinatoren en leer-
krachten Harm van Luik (De Oostpoort) 
en Bianca Lamot (De Willibrord).

Vreselijk gelachen. Volgend jaar gaan 
ze weer. En later hun kinderen ook! De 
leerlingen laten er geen misverstand 
over bestaan: zomerschool is fun. 
Het is niet zo streng als op normale 
schooldagen, de juffen en meesters 
maken grapjes en ze hebben heel veel 
spelletjes gedaan. Ze mochten op 
school lunchen, chocoladepasta met 
hazelnoot. Drie Haagse scholen van de 
Laurentius Stichting, de Zuidwester, 
de Petrus Dondersschool en de Rosa 
basisschool, organiseerden samen met 
de Erasmus van De Haagse Scholen 
‘leren met een gouden randje’.

Harm van Luik
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Specialisten leren van specialisten

Netwerkbijeenkomsten  
over hoogbegaafdheid

Hoe zie je dat kinderen meer 
potentie hebben dan ze aan 
de dag leggen? Vaak blijven ze 

onder de radar. Marie: “Als je niet op-
past, zie je deze kinderen eigenlijk niet. 
En wat het extra gecompliceerd maakt, 
is dat het op alle niveaus voorkomt. 
Kinderen weten het zelf vaak ook niet 
dat ze meer in zich hebben. Als het 
kwartje eenmaal valt, gaat het opeens 
snel. Je ziet ze dan denken: ‘Oh, dit kan 
ik dus ook. Ik kan het zelf oplossen.’ Dat 
is echt heerlijk voor een leerling.”

Leer te leren
Collega Angela Jansen, leerkracht op 
Het Baken en coördinator van het 
onderwijs voor hoogbegaafde kinde-
ren, heeft voor haar masteropleiding 
‘Educational Needs’ onderzoek gedaan 
naar het leren van deze leerlingen: “Het 
allerbelangrijkste is misschien wel dat 
hoogbegaafde kinderen leren leren.  
Er gaat hen zoveel gemakkelijk af dat 

je weleens over het hoofd ziet dat hun 
leren een ondergeschoven kindje is. Ze 
hebben weliswaar een ontwikkelings-
voorsprong, maar je kunt ze niet naar 
leeftijd indelen. Het is veel beter om 
hoogbegaafde kinderen die hetzelfde 
niveau hebben, bij elkaar te zetten.” 

Delen wat je ziet
Angela heeft ook veel aandacht voor 
hoe leerkrachten met deze kinderen 
kunnen omgaan: “We hebben eerst 
met elkaar gekeken wat we al op school 
in huis hebben, daarna zijn we op zoek 

gegaan naar een methode. Vroeger 
wilde ik alles snel, snel, maar ik heb 
geleerd dat je echt de tijd en ruimte 
moet nemen. Met elkaar praten, delen 
wat je ziet bij kinderen, is echt heel erg 
belangrijk.” Het uitwisselen van erva-
ringen en inzichten gebeurt natuurlijk 
ook op de bovenschoolse netwerk-
bijeenkomsten van coördinatoren 
pluskinderen. Marie: “En als we tegen 
vraagstukken aanlopen waar we zelf 
geen expertise in hebben dan nodigen 
we een deskundige van buitenaf uit 
om met ons te komen praten.” ■

Master Educational 
Needs 

De deeltijdopleiding Master Educa-
tional Needs Gedragsspecialist 
voor leerkrachten is een initiatief 
van de drie Delftse schoolbesturen 
- de Laurentius Stichting, SCO 
Delft en Librijn. De opleiding wordt 
verzorgd door het Seminarium voor 
Orthopedagogiek en is een tweeja-
rige praktijkgerichte masteroplei-
ding die in Delft wordt gegeven. De 
deelnemende leerkrachten doen 
dit met een teambeurs. Naast de 
gebruikelijke studiekosten voorziet 
deze beurs ook in kennisdeling 
binnen de eigen school: afgestu-
deerde leerkrachten worden 
hiervoor een middag per week vrij 
geroosterd. Zes leerkrachten van 
de Laurentius Stichting volgen 
deze opleiding.

Ik was zeker geen perfecte 
Havoleerling,” zegt Max 
terugkijkend op zijn eigen 

schooltijd, “ik ben twee 
keer blijven zitten, omdat 
ik liever met mijn vrien-
den voetbalde. Helaas was 
ik niet goed genoeg om 
gescout te worden.” Het was 
het begin van zijn zoektocht 
naar waar zijn pad lag, zoals 
Max dat zelf noemt. Op 
zeventienjarige leeftijd was 
hij met veel plezier voetbal-
trainer van jonge kinderen. 
De opleiding tot onderwijs-
assistent op het Haagse 
Mondriaan (MBO, niveau 4) 
die Max ging volgen, daag-
de hem uit: “Opeens wilde 
ik een tien voor rekenen en 
dat lukte me ook nog.” 

Enorme verlichting
Toch duurde het nog even 

eer Max werkelijk zijn pad 
vond. Hij liep weliswaar 
met goed gevolg stage in 
de Haagse Schilderswijk 
en de Vinexwijk Leidschen-
veen, maar kon zijn draai 
nog steeds niet helemaal 
vinden. Max nam een baan 
aan bij de BSO Smallsteps en 
wist al snel: “Voetballen en 
spelen met kinderen daar 
word ik gelukkig van.” En 
nu dus ook van zijn werk als 
onderwijsassistent. En wat 
vindt juf Maaike hiervan? 
“Voor ons betekent Max 
een enorme verlichting. Hij 
neemt ons werk uit handen 
daar waar het nodig is; of 
het nu met twintig kleuters 
is of met één kind dat extra 
begeleiding nodig heeft. 
Het gaat echt heel goed. Ik 
zie een leerkracht in hem 
groeien.” ■

“

Hoe herken je kinderen die onder-
presteren? Die vraag kwam op tafel 
bij de eerste netwerkbijeenkomst 
van coördinatoren pluskinderen 
die op initiatief van Marie Marto-
soewondo (59) door Laurentius 
leert georganiseerd werd. Marie is 
leerkracht en coördinator pluskin-
deren op De Christoffel (Den Haag). 
Ook collega-coördinator Angela 
Jansen van Het Baken (Berkel en 
Rodenrijs) was erbij. “Dit is echt een 
lastige kwestie, hier heb je elkaars 
én externe expertise voor nodig.” 

“Toen er een kerstborrel op school was, zei onze schoolleider 
Angelique: ‘Je komt toch ook?’ Ik dacht het al, maar toen wist ik 
het helemaal zeker: ik hoor bij het team. Voordat ik op de PiusX 
(Bergschenhoek, red.) terechtkwam, kende ik eigenlijk al veel 
leerkrachten en ouders. Dat kwam door mijn werk bij de Bui-
tenschoolse Opvang Smallsteps. Op een goed moment heb ik juf 
Maaike gevraagd of ze nog een collega zochten”, vertelt Max van 
Houten (22). Dat deed de PiusX zeker. Tegenwoordig neemt deze 
onderwijsassistent o.a. groepjes kleuters apart en voeltbalt met 
de kinderen op het schoolplein.

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent Max: “Ik hoor echt bij het team”

 Er is zoveel kennis 
op de Laurentiusscholen 
die schreeuwt om bij elkaar 
gebracht en gedeeld te wor-
den. Ik ken geen beroepsgroep 
die zo graag aan verbete-
ring werkt als leerkrachten. 
Laurentius leert is hier een 
antwoord op. Ik zeg wel eens: 
‘kijk je rijk!’ Je vindt bij onze 
huisacademie o.a. specialisten 
in gedrag, experts in hoogbe-
gaafdheid, taalspecialisten en 
coaches. 

Esther Plag,  
coördinator Laurentius leert

Max van Houten
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Ruim negen jaar ben ik leerkracht 
op De Gouden Griffel (Berkel en 
Rodenrijs) geweest. Ik was ervan 

overtuigd dat ik de rest van mijn leven 
‘juf’ zou blijven. Toen ik voor dit beroep 
koos, koos ik voor afwisseling en creati-
viteit. Ik hou van passievol en enthou-

siast bezig zijn. Maar een paar jaar ge-
leden kreeg ik een onbestemd gevoel. 
Ik kreeg het idee dat ik lesjes stond af 
te draaien. Ik kreeg geen energie meer. 
Toen ben ik een opleiding gaan volgen 
voor vakdocent drama, misschien hielp 
dat. Ik wilde weer avontuur. Veel heeft 

het niet geholpen. Ik was teleurgesteld 
in mezelf en mijn werk.”

Wat wil ik nu werkelijk?
Haar directeur stelde voor om een 
coach/loopbaanbegeleider in te 
schakelen. “Ze zag dat ik vastliep en 
wilde voorkomen dat ik langdurig zou 
uitvallen. Dat heb ik gedaan en heeft 
me heel erg geholpen. Er kwam veel 
aan het licht: dat ik de boer op wil, zelf-
standig wil opereren en van afwisse-
ling hou. Maar wat wilde ik? Ik was wel 
bang wat anderen zouden zeggen als 
ik uit het onderwijs stapte. Samen met 

mijn loopbaanbegeleider ben ik aan 
de slag gegaan om erachter te komen 
wat mijn volgende stap zou worden.”

Rand van de samenleving
“En toen, op een verjaardag, wees 
een nicht me op een vacature van het 
Leger des Heils. Voor Rotterdam vroe-
gen ze een persoonlijk begeleider/
gezinscoach. Ik heb gesolliciteerd en 
werd uitgenodigd. Het was een heel 
fijn gesprek. Al had ik niet de papie-
ren, ik heb -  ook buiten het onder-
wijs - ervaring met mensen die aan 
de rand van de samenleving leven. 
Het Leger des Heils zet zich in waar 
andere hulpinstellingen zijn afge-
haakt. Ik zit hier echt op mijn plek. Ik 
ga met de tas onder mijn arm op pad. 
Ik begeleid mensen naar de rechtbank 
of naar de huisarts, bemiddel met 
gemeenten en kom mensen uit heel 
de wereld tegen.” Tot slot: “Het moet 
me van het hart dat ik heel dankbaar 
ben dat de Laurentius Stichting mij 
de kans heeft geboden om op onder-
zoek te gaan. Dat ik dit allemaal heb 
gekregen, terwijl ik wegging.”  ■

Jarenlang zag Vera van den Baard zichzelf als een geboren juf. Totdat ze 
een onbestemd gevoel kreeg en energie begon weg te lekken. Ze kreeg 
haar vinger er niet achter en ging een loopbaan begeleidingstraject in. 
Dat bleek een gouden greep. Vera werkt nu als gezinsbegeleider bij het 
Leger des Heils. “Hier ben ik op mijn plek”, zegt ze. 

 

Van de Zuidas naar de basisschool

“De Jozefschool is  
als een warm bad”

Ik was contactouder op de Titus 
Brandsmaschool in Delft. Op een 
goed moment vroeg de schoolleider, 

Maurice Bavelaar, of ik twee rugzak-
kinderen wilde begeleiden. Dat heb 
ik met beide handen aangegrepen. Ik 
ben onmiddellijk naar de bieb gegaan 
om me te verdiepen in de methodiek 
van begeleiden en heb de hulp van 
ervaren collega’s ingeroepen. Het ging 
echt goed met de kinderen en ik had er 
plezier in. De liefde voor onderwijs was 
aangewakkerd.” 

Groei als beloning 
Hester schreef zich in voor de verkorte 
leerroute bij de Haagse Hogeschool. 

Haar Lio-stage deed ze op de Titus, 
zoals de school in de wandelgangen 
wordt genoemd. Toen ze als Lio’er deel 
mocht nemen aan de interne mobili-
teitsmarkt werd Hester leerkracht op 
De Gouden Griffel (Berkel & Rodenrijs). 
“Ik werd aangenomen en stond voor 
een combinatiegroep van 3/4. Eerlijk 
gezegd vond ik het aanvankelijk best 
pittig om twee verschillende groepen 
tegelijk te hebben. Lachend zegt ze: “Ik 
heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn 
leven. Het oplossingsgericht denken, 
de creativiteit die leerkrachten aan de 
dag leggen, nou, daar kan het bedrijfs-
leven nog wat van leren.” Ze vervolgt: 
“Onderwijs moet echt je passie zijn. De 

groei van de kinderen is je beloning, 
niet het geld.” 

Hester is thuis 
Na drie jaar op De Gouden Griffel 
begon Hester aan de schoolleidersop-
leiding. Sinds dit schooljaar werkt ze 
als adjunct-directeur op de Jozefschool. 
“Het voelt als een warm bad. Ik werd 
met open armen ontvangen door het 
team. Ik wil zorgen dat leerkrachten 
en leerlingen in hun kracht staan.” 

Wat heeft Hester meegenomen uit 
het bankwezen? “Ik zeg wat ik doe 
en ik doe wat ik zeg. Maar misschien 
belangrijker, ik ben eerlijk of iets gaat 
lukken of niet. En ik doe alles voor het 
gewenste resultaat. Bewuste keuzes 
maken en dus ook ‘nee’ zeggen als het 
niet past!” Het is een lange weg van de 
Zuidas naar de Sportparkweg alwaar 
de Jozefschool staat, maar  
Hester is thuis. ■

 Op deze school voelen wij 
ons thuis. Hier is het rustig, de 
mensen zijn aardig, hier letten ze 
op je en er wordt niet gepest. Na 
de Praktijkschool gaan we naar 
het MBO en daarna wordt Virgil  
verkoopmedewerker en gaat 
Demy een eigen bedrijf beginnen 
in Engeland of Amerika. 

Virgil en Demy, De Praktijkschool (Delft) 

“

“

Een slordige acht jaar geleden nam Hester van Waart (45) afscheid 
van haar leidinggevende baan in de bankwereld aan de Zuidas. Het 
roer moest om. “Ik wilde nog wel leidinggeven maar dan in een totaal 
andere branche.” Ze ging werken bij een kinderopvangorganisatie, 
werd actief op de Laurentiusscholen, ging studeren en werkt nu als 
adjunct-directeur op de Jozefschool in Nootdorp.

Vera van den Baard

Hester van Waart

Loopbaanbegeleiding

Van juf naar 
gezinsbegeleider  
bij het Leger des Heils
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Primary Years Programme op de International School Delft

“Het grotere geheel  
zit altijd in ons achterhoofd”

Voor een willekeurige bezoeker 
oogt het misschien rommelig, 
vermoeden adjunct-directeur 

Sandip Jagdev en programma-coördinator 
Marianne Mink. Maar die ogenschijnlijke 
rommel verbergt de diepere structuur van 
het PYP-onderwijs aan de ISD. PYP bete-
kent Primary Years Programme. Marianne: 
“Hier vind je geen boeken met methoden. 
Ook verdiepen wij ons niet in thema’s, zo-
als vulkanen. Vulkanen komen wel aan de 
orde, maar in een groter geheel: de veran-
derende aarde. Het is aan de kinderen wat 
zij daarover willen leren. Daar komen na-
tuurlijk ook o.a. taal en rekenen bij kijken.” 
De leerkrachten geven de leerlingen de 
ruimte. Sandip: “Ze kijken wat de kinderen 
nodig hebben, gaan in gesprek. Leerkrach-
ten denken met elkaar na of er misschien 
een museum is dat aandacht besteedt aan 
het onderwerp. Ook raadplegen we andere 
PYP-gemeenschappen in de wereld.”

Cijfers?
Hoe weet je of je de kerndoelen haalt? 
Sandip: “We kijken hoe leerlingen zich 
ontwikkelen. Kunnen ze bijvoorbeeld 
conceptueel denken en leren? Hebben ze 
oog voor vorm, functie, oorzakelijkheid, 
verbinding, verandering, perspectief, ver-
antwoordelijkheid en reflectie? We kijken 
naar vaardigheden, houding en de manier 
waarop zij actie ondernemen. Rekenen 
en taal worden regelmatig getoetst met 

gestandaardiseerde toetsen. Verder vindt 
formatieve toetsing plaats: leerlingen en 
leerkrachten stellen samen de criteria vast 
en bespreken naderhand samen hoe de 
leerling de taak volbracht heeft." 

Altijd in je achterhoofd
Het onderwijs is intensief, dat beamen 
Sandip en Marianne. Wat vraagt dat van 
de leerkrachten? “Dat ze flexibel en open-
minded zijn”, zegt Sandip. Marianne valt 

bij: “En creatief. Maar we doen het met el-
kaar. We wisselen voortdurend ideeën uit. 
Ook in je vrije tijd zie je weleens dingen 
waarvan je denkt: ‘misschien kan ik dit 
wel gebruiken’. Het grote geheel zit altijd 
in je achterhoofd.” Dat de ISD goed bezig 
is, blijkt uit de accreditatie die de school 
heeft gekregen van het International Bac-
calaureate. ■

Terugblik 2018

Ron Lelieveld (RvT) ontmoet Marjolein Silvania (GMR)

Het gesprek over ‘wat we gezien 
hebben in 2018’ is tegelijk de eerste 
echte kennismaking van Ron en 

Marjolein. Wat verwachten de RvT en de 
GMR van elkaar? Daar hoeven beiden niet 
lang over na te denken: in gesprek zijn met 
elkaar en delen waar je tegenaan loopt. 
Wat dat laatste betreft: het lerarentekort. 
Ron maakt zich zorgen over uitzendbu-
reaus die een enorm slaatje uit dit tekort 
slaan: “Dat staat op gespannen voet met 
onze maatschappelijke opdracht. Maar ik 
zie ook hoe de Laurentius Stichting zich 
actief als werkgever profileert en veel 
doet om mensen aan zich te binden.  Als 
leden van de RvT willen ook wij ons als 

een goede werkgever voor het College van 
Bestuur (CvB) profileren.”

Plezier en kwaliteit
Marjolein weet wel wat de bindende fac-
tor is: “Waar ik erg blij mee ben, is hoe het 
woordje ‘plezier’ aan alle kanten opnieuw 
wordt gebruikt. En plezier ís belangrijk. 
Net zo goed als kwaliteit. Toch wil ik een 
lans breken om kwaliteit in de context te 
zien. Een school in Lansingerland heeft een 
heel andere context dan mijn school de Pe-
trus Donders die in de Haagse binnenstad 
staat. Ik vermoed dat wij naar verhouding 
meer tijd en moeite steken in de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik 

zou zeggen: neem dat mee in je beoorde-
ling over de kwaliteit.”

Komen en gaan
Kees van der Kraan, de financiële man van 
het CvB, gaat met pensioen deze zomer. 
Ron: “Kees heeft het heel goed gedaan. En 
Ton Christophersen is een waardige opvol-
ger.” De voorzitter van de RvT constateert 
dat met de komst van nieuwe mensen een 
situatie van verandering ontstaat. Maar 
verandering staat wat hem betreft geen 
toekomstbestendigheid in de weg: “Saskia 
Schenning, voorzitter van het CvB, gaat 
heel goed de volgende fase in.” ■

Een groepje kinderen is bezig een 
computer uit elkaar te halen. Een ander 
groepje bekijkt een zelfgemaakt roos-
ter: wiens beurt is het om aan de slag te 
gaan met de zelfgebouwde robot? De 
muren van de school zijn bedekt met 
tekeningen en verhalen. En overal zie je 
gele post-its met vragen. Deze bijvoor-
beeld: ‘Hoe is leren uitgevonden?’ Maak 
kennis met het PYP-onderwijs op de 
International School Delft (ISD).

“Ik ben met trots vervuld als ik zie hoe de Laurentius Stichting het doet. 
Ondanks de enorme werkdruk en het lerarentekort lopen de opgestarte 
processen goed door. En ik constateer ook een goede financiële inslag: 
we hebben geen reserves, we doen het met de middelen die we tot onze 
beschikking hebben”, zegt Ron Lelieveld, de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht (RvT). En ook zijn gesprekspartner Marjolein Silvania, 
voorzitter van de GMR, heeft mooie woorden: “Letterlijk iedereen heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming van ‘Op weg naar 2023’.  
Kinderen, ouders, leerkrachten, iedereen werd hierin meegenomen.”

 De school van 
onze dochter gaat 
samen met een andere 
school. Ik denk mee over 
het missie- en visietra-
ject: hoe gaan we de te 
bouwen school inrich-
ten? Ik doe mee met de 
werkgroep over eige-
naarschap en betrok-
kenheid. Sommige 
mensen waren verbaasd 
dat ik bij alle bijeenkom-
sten aanwezig kon zijn. 
Maar het is voor mij heel 
logisch dat ik geïnteres-
seerd ben en meedenk 
over zoiets belangrijks 
als de basisschool. 

 
Michael Taal,  
vader De Bonte Pael/Regenboog (Delft)
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Exploitatie 2018 versus begroting 2018 en exploitatie 2017

X 5 1.000 Werkelijk
2018

Begroting 
2018

Verschil Werkelijk
2017

Verschil

BATEN

Rijksbijdragen 53.917 49.846 4.071 49.374 4.543

Overige overheidsbijdragen 3.225 3.571 - 346 3.539 -314

Overige baten 3.677 3.843 -166 3.551 126

60.819 57.260 3.559 56.464 4.355

LASTEN

Personele lasten 49.198 46.226 2.973 45.338 3.860

Afschrijvingen 1.356 1.384 -28 1.298 58

Huisvestingslasten 4.612 4.494 118 4.480 132

Overige instellingslasten 5.579 5.526 53 5.504 75

60.744 57.629 3.115 56.619 4.125

Saldo baten en lasten 74 -369 443 -155 230

Saldo financiële baten en lasten -5 1 -6 -2 3

Resultaat voor belastingen 69 -368 437 -157 227

Belastingen 15 8 7 -15 0

Resultaat 54 -376 430 -173 227

BALANS 31-12-2018 31-12-2017 Verschil

Activa

Immateriële vaste activa 95.014 12.000 83.014

Materiële vaste activa 7.045.157 6.956.506 88.651

Financiële vaste activa - -

Vorderingen 4.861.456 4.043.360 818.096

Liquide middelen 8.248.537 7.840.030 408.507

20.250.164 18.851.896 1.398.268

Passiva

Groepsvermogen 7.125.669 7.071.328 54.341

Voorzieningen 5.980.414 5.657.446 322.968

Langlopende schulden - 9.102 -9.102

Kortlopende schulden 7.144.081 6.114.020 1.030.061

20.250.164 18.851.896 1.398.268

KENGETALLEN 2016 2017 2018

Huisvestingsratio  9% 8%  8%

Weerstandsvermogen 15% 13% 12%

Solvabiliteit 1 42% 38% 35%

Solvabiliteit 2 67% 68% 65%

Liquiditeit 1,85 1,94 1,84

Personeel in dienst 2016 2017 2018

Onderwijzend personeel 716 711 681

Ondersteunend personeel (directie en OOP) 150 161 184

Totaal personen 866 872 865

Totaal man 119 127 127

Totaal vrouw 747 745 738

Totaal fte 633 642 636

Directie personeel 44 46 44

Onderwijzend personeel 520 521 501

Ondersteunend personeel 69 75 91

Personeel 

Leerlingaantallen

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-1-2018

9.081 9.075 9.058 9.017

Financieel jaarbeeld 2018

De opgave: 
financieel gezond 
blijven én beleidsrijk 
begroten

In 2018 zijn de kosten voor inhuur 
van personeel, zowel structureel 
als voor vervangingen, sterk ge-

stegen als gevolg van het tekort aan 
personeel. Dit legt een groot beslag 
op de financiële ruimte, waardoor 
beleidsrijk begroten steeds moeilij-
ker wordt. Het tekort aan personeel 
vraagt de komende jaren om creati-
viteit. We willen de scholen zodanig 
bemensen dat de kwaliteit van het 
onderwijs wordt gewaarborgd. Er zal 
ook veel creativiteit nodig zijn voor 
enerzijds beleidsrijk begroten en an-
derzijds handhaving van onze solide 
financiële positie.

Salarisverh  ogingen
De salarisverhogingen als gevolg 
van de nieuwe CAO en de invoering 
van de werkdrukmiddelen zorgden 
in 2018 voor de grootste financiële 
verschuiving ten opzichte van de 
begroting. Naast de stijging van de 
structurele personele lasten zijn ook 
de kosten voor inhuur van extern 
personeel in 2018 verder gestegen. 
Continuering en intensivering van 
de in 2017 ingezette initiatieven 
om voldoende en kwalitatief goed 
personeel te werven, stonden in 2018 
centraal en dit zal ook de rode draad 
zijn in de komende jaren. De uitda-
ging blijft eens temeer om financieel 
op koers te blijven.

Resultaat
Het resultaat, geconsolideerd,  
over 2018 bedroeg 3 54.341. Dit is  
3 429.961 positiever dan het begrote 
resultaat van -3 375.620. Het resul-
taat is het gevolg van hogere rijksbij-
dragen, waar hogere personele las-
ten, lagere overige baten en hogere 
huisvestingslasten tegenover staan. 
Incidentele extra uitgaven waren 
hoofdzakelijk de uitgaven voor de 
projecten om de onderwijskwaliteit 
op een aantal scholen te versterken. 

Hier stond een aantal incidentele 
inkomsten tegenover van totaal circa 
3 425.000. Door het resultaat en een 
positieve kasstroom blijft de financi-
eel solide positie van de Laurentius 
Stichting gehandhaafd. Hierdoor 
kunnen wij ongewijzigd verder met 
onze ambitieuze begroting van 2019. 
Uitgangspunt voor de komende 
jaren blijft het borgen van de finan-
ciële positie door het realiseren van 
sluitende schoolbegrotingen. Bij een 
toenemend tekort aan personeel en 
stijgende (personele) lasten om dit 
op te vangen, wordt het een opgave 
om de ambities uit ons nieuwe stra-
tegische beleidsplan te realiseren.

Continuïteit
In de continuïteitsparagraaf van het 
bestuursverslag wordt uitgebreid 
ingegaan op de grootste risico’s voor 
de continuïteit van de organisatie. 
Normaal zijn de grootste risico’s de 
ontwikkeling van de leerlingenaan-
tallen en de personele lasten die 
hieraan gekoppeld zijn. Vanwege 
het lerarentekort en het feit dat het 
aantal leerlingen de komende jaren 
niet krimpt, ligt onze focus nu op 
het werven van voldoende personeel 
in plaats van het voorkomen van 
boventalligheid. Op basis van de ver-
dere risicoanalyse blijft de conclusie 
dat de continuïteit van de stichting 
goed is geborgd. ■

➜  Klik hier om het volledige  
jaarverslag 2018 te bekijken  

Ik groei en ik bloei
Op mijn eigen manier

Met oog voor de ander
En met veel plezier

Ik sta klaar om te delen 
Wat ik weet, wat ik kan

En als ik iets nieuws ontdek
Help jij me dan?

De Laurentius Stichting staat voor een uitdagende opgave: 
financieel gezond blijven én flink investeren (beleidsrijk 
begroten). Afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in o.a. 
het verbeteren van de onderwijs kwaliteit, huisvesting en ICT.  
Uit de jaarrekening over 2018 blijkt dat de Laurentius Stichting 
nog steeds een solide financiële positie heeft.

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/61/e2/61e29dd3-78ce-4fe0-8ce3-235a753fdd6f/jaarverslag_2018_def.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/61/e2/61e29dd3-78ce-4fe0-8ce3-235a753fdd6f/jaarverslag_2018_def.pdf


IKC de Gouden Griffel

www.degoudengriffel.nl 

L A N S I N G E R L A N D

BSO Roos
www.kinderspeelzaal.nl

D E N H A AG

St. Jozefschool
www.sint-jozefschool.nl

De Buutplaats
www.bsdebuutplaats.nl

Petrus Dondersschool
www.petrusdondersschool.nl

De Zuidwester
www.bsdezuidwester.nl

Mgr. Bekkersschool
www.mgrbekkersschool.nl

International School Delft
www.isdelft.nl

Bernadette Mariaschool
www.bernadettemariaschool.nl

De Willibrord
www.rkbswillibrord.nl

Peutercentrum Pinkelotje
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum InkiPinki

www.kinderspeelzaal.nl 

R.K. Basisschool Christoffel
www.christoffel.nl

Peutercentrum Het Muizenhuis
www.kinderspeelzaal.nl 

Peutercentrum De Beestenboemel

www.kinderspeelzaal.nl 

Rosa Basisschool
www.rosabasisschool.nl

Peutercentrum Do-Re-Mi
www.kinderspeelzaal.nl

Peutercentrum Madelief
www.kinderspeelzaal.nl

D E L F T

De Wilgenhoek
www.wilgenhoek.nl

L A N S I N G E R L A N DL A N S I N G E R L A N DL A N S I N G E R L A N D

De Kwakel
www.dekwakelschool.nl

L A N S I N G E R L A N D

De Poolster
www.depoolster.nl

Pius X
www.pius-x.nl Het Baken

www.bshetbaken.nl
Petrusschool

www.petrusschool.nu
Mariaschool

www.mariaschoolrijswijk.nl
De Piramide

www.bsdepiramide.nl

L A N S I N G E R L A N D L A N S I N G E R L A N D

Peutercentrum Peuterhonk
www.kinderspeelzaal.nl 

L A N S I N G E R L A N DL A N S I N G E R L A N D

L A N S I N G E R L A N DL A N S I N G E R L A N DL A N S I N G E R L A N D

D E L F T

BOOST BMS

www.bernadettemariaschool.nl 

BSO Het Klavertje 
www.kinderspeelzaal.nl

D E L F T

Kinderdagverblijf Klavertje 4

www.kinderspeelzaal.nl 

D E L F TD E L F T D E L F T

Peutercentrum Klavertje 4
www.kinderspeelzaal.nl 

Mariaschool
www.mariaschool.nl

D E N H O O R N

N O OT D O R P

D E L F T

De Oostpoort
www.deoostpoort.nl

D E L F T

Gabriëlschool
www.gabrielschool.nl

D E L F T

Titus Brandsmaschool
www.titusbrandsmadelft.nl

D E L F T

Cornelis Musius
www.cornelismusius.nl

D E L F T

Laurentius Praktijkschool
www.depraktijkschool.nl

D E L F T

R IJ SW IJ K R IJ SW IJ K R IJ SW IJ K

De Bonte Pael
www.bontepael.nl

D E L F T

D E L F T D E L F T

Laurentiusschool / SBO
www.laurentiusschool.nl

D E L F T

De Regenboog
www.rkbsderegenboog.nl

D E L F T

Godfried Bomansschool
www.godfriedbomansschool.nl

R IJ SW IJ K

De Gouden Griffel
www.degoudengriffel.nl

L A N S I N G E R L A N D

Peutercentrum De Kanjers

www.kinderspeelzaal.nl 

M I D D E N - D E L F L A N D

Peutercentrum De Zuidwestertjes

www.kinderspeelzaal.nl 

D E N H A AG

Peutercentrum De Peutergaarde

www.kinderspeelzaal.nl 

D E N H A AG

Peutercentrum Pinky
www.kinderspeelzaal.nl

D E N H A AG

Peutercentrum De Buutplaats

www.kinderspeelzaal.nl 
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scholen, peutercentra en kinderopvang

colofon

D E N H A AGD E N H A AGD E N H A AGD E N H A AGD E N H A AG

IKC De Bonte Pael
www.bontepael.nl
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