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Nu
Laurentius

Zij-instromers
hoe bevalt hun overstap?

Bijzondere onderwijsconcepten
van chocola tot ‘wie ben ik?’

Hoe je als school uit een dal kruipt 
 in tijden van lerarentekort

“Hier wil ik werken!”
leerkrachten, stagiairs en 

directeuren aan het woord
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Wij delen onze verhalen 
in Laurentius Nu
Wat gebeurt er in een klaslokaal, als je daar tegenover je leerlingen 
staat? En wat gebeurt er met jezelf als je onder collega’s bent? Of zelf 
aan het leren bent? Wat maakt je zo blij? Dáár gaat dit jaarmagazine 
Laurentius Nu over. Hier lees je verhalen van leerkrachten, stagiairs, 
schooldirecteuren en zij-instromers waarom zij doen wat ze doen. En 
vooral: hoe ze het doen. Ook in tijden van lerarentekort en onderwijs-
op-afstand. Elkaar goed kennen, weten waar en wanneer je elkaar 
kunt inschakelen en wat jij zelf kunt bijdragen. Dit magazine laat zien 
hoe belangrijk het is je als een vis in het water te voelen met elkaar. 
Hoe je met elkaar kunt groeien. In dit magazine klinken woorden van 
gedrevenheid. En van worstelingen, want die mogen er zeker ook zijn. 
Zolang er verhalen zijn, delen wij die bij Laurentius.

Op onze nieuwe, wervelende website www.werkenbijlaurentius.nl vertel-
len we je wie wij zijn en waarom zoveel mensen op de Laurentius-scholen willen 

werken en leren. Je leest onder andere de persoonlijke verhalen van leerkrachten, 
schoolleiders, zij-instromers en LIO’ers. En er zijn fi lmpjes die in en van de scholen 
gemaakt zijn. In het overkoepelende fi lmpje van de Laurentius  horen we 
9.000 keer ‘goedemorgen’ uit de kelen van onze kinderen. Allemaal leerlingen en 
collega’s die ons laten weten: kijk, hier ben ik en dit zijn wij!  

Van journalist naar leerkracht

“Hier wil ik werken!”

Collega’s over groei

Bijzondere onderwijsconcepten

Schooldirecteur: een 
prachtige pittige baan

Schooldirecteuren over samen

Uit het dal klimmen

De kracht van opleidingsscholen

Een gemeenschap van 
lerende mensen

Collega’s over plezier

Meester ‘Vlog’

Laurentius in cijfers
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Kijk! Hier zijn wij! 

Voorwoord

https://bit.ly/2VSTj5I
http://www.werkenbijlaurentius.nl
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Het leven als journalist voor onder meer Sportweek, Tubantia, de Gelderlander en Metro was interessant, 
verrassend, hectisch en soms spannend. Maar de laatste jaren ook steeds eenzamer en eentoniger. Senior 
Contentmanager bij een marketingbureau… dat werd ‘m ook niet. Dus besloot Jeroen Haverkort het roer om te 
gooien. Hij volgt de verkorte pabo-opleiding en werkt en leert op de Sint-Jozefschool in Nootdorp. 

Na een aantal snuffelstages wist Jeroen wat hem te doen 
stond. “Die stages bevielen goed. Via Pool West kon ik de 
verkorte deeltijdopleiding van Inholland in Den Haag vol-

gen. Ik besloot de knoop door te hakken en de stap te wagen.” 
Op donderdag volgt Jeroen colleges in Den Haag. Inmiddels 
heeft hij de fase voor de bovenbouw afgerond. “Nu ben ik druk 
bezig met mijn stage voor de onderbouw. Ik probeer een of twee 
dagen per week stage te lopen. Ik heb inmiddels een geschikt-
heidsverklaring. Op woensdag sta ik zelfstandig voor de klas: in 
eerste instantie voor groep 5, momenteel als ambulante leer-
kracht voor groep 7 en 8. Dit is een perfecte manier om vlieg-
uren te maken in diverse omstandigheden.”

Feeling krijgen
De eerste maanden van de opleiding gebruikte Jeroen om fee-
ling te krijgen met het onderwijs. “De pabo geeft je kaders: wat 
moet je allemaal weten en kunnen om een goede leerkracht te 
worden? Van ontwikkelingspsychologie en levensbeschouwing 
tot rekenen en kunst: het komt allemaal voorbij. Tegelijk wil ik 
sturing geven aan mijn eigen leerproces. Ik wilde bijvoorbeeld 
snel mijn klassenmanagement op orde hebben, zodat ik zelf-
standig voor de klas kon.”  

Tijd om te groeien
Op de Sint-Jozefschool werd Jeroen al snel onderdeel van het 
team. “Ik voel vertrouwen en krijg hier tijd om te groeien door als 
stagiair naast een ervaren leerkracht te staan. Op woensdag-

ochtend sta ik zelfstandig voor de klas en dat vind ik echt een 
buitenkans.” De begeleiding gebeurt op natuurlijke wijze. Col-
lega’s knopen in de gang of tijdens een pauze een praatje met je 
aan. Daarin geven ze zijdelings wat tips. Dat vind ik erg prettig. 
Mijn eerste stagebegeleider fungeert nog altijd als klankbord. 
Hij is zeer praktisch ingesteld, ik houd daarvan.”

Trots
Vindt Jeroen in het onderwijs zijn bestemming? “Jazeker! Ik 
geniet van de energie in het klaslokaal. Elke dag is anders. Elke 
dag heb ik plezier met de kinderen en mijn collega’s. Het onder-
wijs laat me over heel andere zaken nadenken dan als journalist. 
Onderwijs is een mooie mix van psychologie, pedagogiek, di-
dactiek en algemene ontwikkeling. Het is mensenwerk, dus ook 
complex. Maar wat is er mooier dan samen met de kinderen de 
wereld ontdekken en hen wegwijs maken in het leven? Ik mag 
hen zelfstandigheid meegeven, zelfvertrouwen, ik leer kinderen 
hun eigen keuzes te maken. Als dat lukt, ben ik trots.” ●

Van 
jour
na
list

Aan de slag als zij-instromer of 
pabo-deeltijd volgen? 

Kijk op www.werkenbijlaurentius.nl

naar leerkracht

http://www.werkenbijlaurentius.nl
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Sandra: “Eerst heb ik de kinderen de songtekst uitgelegd. 
Het liedje gaat over een jongen die vroeger gepest werd 
omdat hij een hazenlip had en rapper wilde worden. Daar 

hebben we het uitgebreid over gehad. En toen zijn we het liedje 
gaan instuderen.” Met succes zo te horen, de leerlingen gaan 
helemaal los. Even te voren zaten ze nog gebogen over sommen 
en stond het stoplicht op het touchscreen op rood. Je zag de 
minuten op de timer verstrijken, op de achtergrond klonk zachte 
gitaarmuziek. Sandra had het grote licht uitgedaan. Zelf zat ze 
aan een klein groepje leerlingen instructie te geven. En dan is de 
tijd om. ‘Klaar!’ wordt er geroepen. Met een half glimlachje, maar 
volstrekt zonder oordeel, antwoordt ze gevat: “Klaar ben je nooit 
in deze klas.” Later zal ze zeggen: “Ik verhef mijn stem vrijwel
nooit. En boos word ik ook niet gauw, al kan ik wel spelen dat ik 
boos ben.”

Als een vis in het water
Sandra beweegt zich als een vis in het water tussen de kinderen 
en hun schoolbanken, ze wappert met papieren: “Schrijf hier op 
de achterkant een som voor mij of anders een liefdesbrief.” En 

de leerlingen? Die blikken of blozen niet. Dit is hun juf, die alles 
kan, die alles weet, die naar hun omkijkt. Hun rots in de branding. 
Als een dirigent deelt ze complimenten uit: “Onwijs goed. Mijn 
complimenten. Jij kunt wel een challenge gebruiken.” Als er een 
leerling de klas uitloopt, zegt ze tegen de verdwijnende rug: “Gaat 
het even niet? Goede keuze om dan maar eventjes naar de gang 
te gaan.” Haar zinnen zijn kort en helder. 

De vlam brandt!
Hoe doet ze het? Sandra zegt dat het een trucje is, maar het is 
geen trucje, het is een manier van zijn. Ze staat daar, ze is ge-
aard en voor de duvel niet bang. Sandra sluit aan op hun taal en 
dirigeert tegelijk met haar stokje uit de losse pols. De groep wordt 
opnieuw tot werken aangezet. Leerlingen mogen, na een korte 
instructie, met elkaar gaan uitvogelen hoe de sommen aangepakt 
moeten worden, daarna is het ieder voor zich. De werkvloer is 
haar thuis, daar wil ze werken. Ondertussen dreunen de woorden 
van rapper Snelle door het hoofd: ‘Bedankt voor die vlam, want 
die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen mu-
ziek, dus het geeft nu niet.’ ●

wil ik werken!”
‘Ey lippie, heb je haast, ga je lekker jongen? Je wil toch rapper worden, rap eens voor me. 
Gewoon negeren niet kijken, want ik kan lachen als laatst. En ik kan niet laten blijken dat wat ze 
zeggen me raakt.’ De leerlingen van groep 5 van SBO Laurentiusschool in Delft hebben de song-
tekst van rapper Snelle enthousiast uit hun laatjes gepakt en rappen de tekst vol overgave mee. 
Met leerkracht Sandra Kuiper als hun aansporende dirigent: “Doe het sneller dan Snelle!”

Hier
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Een aantal Laurentius-directeuren 
heeft een training gevolgd om 
audits uit te voeren op collega-
scholen. Zij kijken bij elkaar in 
de keuken en delen ‘recepten’. 
Enige tijd geleden deed Senne 
Donders een audit op de school 
van Maurice Bavelaar. Maurice: 
“Onze vraag was: kijk eens naar het 
didactisch handelen in de klas. Wij zijn 
bezig met Leren Zichtbaar Maken en 
dat proces is best moeilijk meetbaar. 
Eén van de uitkomsten van de audit 
was dat in de lesobservaties te weinig 
differentiatie te zien was. Dat viel ons 
tegen, want wij vinden dat juist één 
van onze sterke punten. We hebben op 
school dan ook afgesproken dat we dit 
bij een écht inspectiebezoek veel meer 
moeten laten zien.” Senne: “Je leert pas 
als het een beetje pijn doet. Het helpt 
wel dat de feedback vanuit een goede 
intentie wordt gegeven en dat we ook 
de positieve zaken benoemen.”  Breed 
lachend: “Als iemand iets geleerd heeft 
van deze audit dan ben ik dat wel. Ik zag 
hoe ze op de Titus werken met knijpers 
waarmee leerlingen kunnen aangeven 
in welk stadium van het leren ze zitten. 
Ik wil mijn collega’s hier ook warm voor 
maken!”

SENNE DONDERS, directeur Petrus 
Dondersschool, Den Haag en 
MAURICE BAVELAAR, directeur 
Titus Brandsmaschool, Delft

“Ik heb voor een LIO-stage op deze 
school gekozen omdat de onderwijs-
visie en dynamiek bij mij past. Ook het 
team voelde bij de eerste kennismaking 
goed aan. Ik ben vanaf dag één vol-
waardig deel van het team en doe mee 
met bijvoorbeeld teamvergaderingen, 
oudergesprekken en het voorbereiden 
van lessen. Zo kan ik mijn ervaring 
rustig opbouwen naast een bevoegd 
leerkracht. Ik ga steeds zelfstandiger 
werken en krijg de ruimte om je lessen 
vorm te geven zoals ik goed vind, met 
alle creativiteit die ik wil inzetten. Ik 
ben blij met het vertrouwen, de opbou-
wende feedback en steun die ik krijg.”

SOPHIE HUIJZERS, ex-LIO-stagiair en 
leerkracht Mariaschool, Den Hoorn

“Voetballen en met kinderen spelen, 
dat wilde ik altijd al doen. Ik was al eens 
eerder aan de pabo begonnen, maar 
toen lukte het niet. De tijd was er toen 
nog niet rijp voor, denk ik. Dus ging ik 
werken bij de BSO. Het onderwijs bleef 
wel lonken. Op een goed moment heb 
ik op de Pius X gevraagd of ze nog een 
collega zochten. Ik werd aangenomen 
als onderwijsassistent; groepjes kleu-
ters voorbereiden op groep 3, kinderen 
met een beperking ondersteunen en 
natuurlijk voetballen op het schoolplein. 
In september ben ik weer gestart met 
de pabo, nu in deeltijd. Maandagen ga 
ik zelf naar school, op dinsdag loop ik 
stage in groep 5 en de rest van de week 
werk ik samen met mijn duo-collega in 
groep 1. Ik geniet ervan zelf te leren en 
daarnaast de kinderen te laten leren. 
Morgen mag ik weer mijn kleuters 
voorlezen!”

MAX VAN HOUTEN, 
onderwijsasistent Pius X,  
Bergschenhoek

GroeiCollega’s over

Scholen leren

Rustig opbouwen

BSO-medewerker

bevoegd leerkracht

groeit door

van scholen

naast een

   en onderwijsassistent



76
6

Veel Laurentius-scholen werken volgens bijzondere onderwijsconcepten om 
kinderen nog meer te betrekken bij de lesstof, te stimuleren zélf op onderzoek uit te 
gaan en hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. We pikken er vier uit: maak 
kennis met thematisch onderzoekend leren en ons jenaplan-, PYP en IPC-onderwijs.

Thematisch leren is er in vele ge-
daanten. Van een gestuurd aanbod 

over een thema, tot volledige vrijheid 
voor kinderen om over een thema te 
leren wat zij willen. De Godfried Bo-
mansschool Rijswijk werkt volgens 
een tussenvorm. In groep 1 t/m 4 is er 
veel aandacht voor leren vanuit spel. 
De thema’s zijn herkenbaar in de echte 
wereld. Daarom staan bijvoorbeeld pas-
geboren baby’s centraal in plaats van 

piraten, of je eigen huis in plaats van 
het circus. Schoolleider Ruud de Groot: 
“Je zou je verbazen hoeveel kinderen 
opsteken van een thema als ‘huis’. Waar 
staat jouw bed bijvoorbeeld? Alle huizen 
zijn blijkbaar verschillend. En wie doet 
thuis de was? Daar raak je aan rollenpa-
tronen. Bovendien verrijken kinderen op 
deze manier hun woordenschat enorm.” 
In groep 5 t/m 8 staat onderzoekend en 
ontdekkend leren centraal als aanvul-
ling op de vakken natuur & techniek, 
geschiedenis en aardrijkskunde. Ruud: 
“We werken met thema’s die verbinding 
leggen tussen deze vakken. Bijvoor-
beeld: de technologische revolutie, of 

WOII.” De thema’s worden uitgewerkt 
in ‘circuits’ van zes weken. De leerlin-
gen bepalen zelf wat zij hierover willen 
weten, verzamelen informatie en gaan 
in gesprek met klasgenoten, familie en 
kennissen. De leerkracht begeleidt hen 
als een ‘meer wetende partner’. De kin-
deren werken samen aan een eindpro-
duct dat zij presenteren. “Zo krijgt ons 
onderwijs meer betekenis en diepgang”, 
aldus Ruud. ●

leren

Thematisch
onderzoekend

Bijzondere 
onderwijsconcepten 
bij Laurentius

Kinderen verrijken hun 
woordenschat enorm”
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De International School Delft (ISD) 
introduceerde in 2014 het Primary 

Years Programme (PYP) bij de Laurentius. 
Onlangs volgde de Mgr. Bekkersschool 
in Delft. Op de PYP-scholen vind je geen 
boeken met methoden. Ook geen concre-
te thema’s. Wat dan wel? Schooldirecteur 
Linda van der Burgh van de ‘Bekkers’: “De 
PYP-thema’s zijn veelomvattend. Bijvoor-
beeld ‘Wie zijn wij?’ Zo’n vraag brengt een 
heel leerproces op gang. De kinderen be-
palen zelf welke onderwerpen aan de orde 
komen, wat ze er al over weten en erover 
willen leren.” Het team geniet van het initi-
atief en de vindingrijkheid van de kinde-
ren. Zij doen spellen, stellen elkaar vragen 
en leggen elkaar uit hoe het zit. Elke stap 
wordt in het schoolgebouw gevisuali-
seerd: tekeningen, gele post-its, verhaal-
tjes. Zo kunnen ook ouders op school zien 
waar hun kinderen mee bezig zijn. Linda: 
“De leerkrachten geven de kinderen de 
ruimte. Ze kijken wat de kinderen nodig 
hebben, gaan in gesprek en faciliteren. 
Misschien is er een museum dat aandacht 
besteedt aan het onderwerp, kunnen 
andere PYP-gemeenschappen tips geven, 
of kan een ouder een gastles geven? Aan 
het einde van het leerproces wordt de 
leerlingen gevraagd hoe de nieuwe kennis 
hen veranderd heeft.” 

Waarom heeft de Mgr. Bekkersschool 
gekozen voor PYP-onderwijs? 
“Wij willen met wereldoriëntatie dwars-
verbanden leggen tussen de vakken. Ook 
willen we de kinderen meer betrekken en 
eigenaar laten zijn van hun leerproces. We 
willen hen naast kennis ook inzicht geven 
en allerlei vaardigheden aanleren, zoals 
samenwerken, refl ecteren, creatief den-
ken en zelfredzaamheid.” Linda ziet PYP 
als een soort mini-universiteit, waar een 
onderzoekende leerhouding een grondbe-
ginsel is. “Het allerbelangrijkste bij PYP is  
de weg die wij met z’n allen gaan.” ●

Wij zijn ervan overtuigd dat kinde-
ren op hun best leren door boei-

ende, actieve en zinvolle lessen. Het 
IPC-curriculum helpt onze school en 
leerkrachten hierbij”, zegt Marja Bocxe, 
directeur van de Cornelis Musius in 
Delft. Ook de Mariaschool Rijswijk en 
jenaplanschool De Kwakel in Berkel 
en Rodenrijs gebruiken IPC als geïnte-
greerde methode voor de zaakvakken. 
IPC werkt met duidelijk omschreven 
leerdoelen en thema’s (units), zoals 
‘Missie naar Mars’, ‘Circus’, ‘Regenwoud’ 
of ‘Voortrekkers van verandering’. 
Marja: “Neem de unit ‘Chocolade’. Bij 
het vak kunst ontwerpen leerlingen 
een verpakking. Bij geschiedenis wordt 
chocolade in een historisch perspec-
tief gezet (slavernij) en leggen we de 

verbanden met het heden. Bij het vak 
natuur staat voedsel als brandstof cen-
traal en bij aardrijkskunde worden kin-
deren uitgenodigd om te onderzoeken 
waar cacaobomen groeien en hoe de 
chocolade naar Europa komt.” Op deze 
manier ontwikkelen kinderen vaardig-
heden als samenwerken, omgaan met 
informatie, creativiteit, presenteren en 
ICT-gebruik. Ze leren zich verplaatsen 
in de belevingswereld van hun klasge-
nootjes en in die van andere mensen, 
dichtbij en ver weg. Ze ontdekken hun 
talenten en ontwikkelen zelfvertrou-
wen. Ook veel leerkrachten vinden 
IPC een prettige manier van onderwijs 
geven. Twan v.d. Burg, LIO-stagiair op 
de Mariaschool Rijswijk: “Ik ben een 
echte IPC’er: ik houd ervan kinderen te 
begeleiden in hun onderzoek naar een 
bepaald thema. Ik kan al mijn kennis, 
ervaring en creativiteit inzetten om 
kinderen te laten leren. Het doet me 
meer dan kennis overdragen, cijfers en 
toetsen.” ●

De Laurentius telt twee jenaplan-
scholen: De Kwakel in Berkel en 

Rodenrijs en De Oostpoort in Delft. 
Schoolleider Gerrie Haije van De 
Oostpoort: “Kennis is bij ons geen 
doel op zich. Kennis vergaren wel. 
Dat doen wij samen: de leerlingen 
(in stamgroepen van meerdere 
leerjaren), de stamgroepleiders en 
de ouders. Wij leren kinderen zelf-
standig plannen en werken, samen 
werken, creatief denken, rekening 
houden met anderen en elkaars 
kwaliteiten waarderen en inzetten. 
Bij voorkeur zijn we interdisciplinair 
bezig en we staan open voor wat 
leerlingen zelf vinden en denken.” In 
de stamgroep van juf Christel heeft 
een groepje leerlingen een coöpe-

ratieve werkvorm bedacht voor het 
toetsen van kenniswoorden. Op 
papiertjes geschreven, liggen de 
woorden verspreid in het lokaal. De 
leerlingen beelden de woorden uit. 
De anderen zoeken naar het juiste 
antwoord. Christel wijst naar de 
wanden van het lokaal, waar illus-
traties over een project over fl ora, 
fauna en klimaat hangen: “De leer-
lingen vragen zich in elk project af: 
wat weet ik al en wat wil ik weten? 
Zij bepalen zelf welke doelen zij wil-
len bereiken in het project en welk 
eindproduct zij maken. Een groepje 
leerlingen werkt bijvoorbeeld aan 
een maquette. Ook ouders leveren 
informatie en materialen aan voor 
de projecten. Wij sturen zo nodig 
bij, want de kerndoelen moeten wel 
bereikt worden.” Christel besluit: 
“We werken trouwens ook met boe-
ken en schriftjes, hoor. Wij maken 
ook gewoon sommen en leren taal 
en woorden.” ●

“

InternationalPrimary 
Jenaplan Years Primary

CurriculumProgramme

Bekijk een korte 
fi lm over PYP

Kennis is geen doel op zich. 
Kennis vergaren wel”

Er valt zoveel te leren over 
bijvoorbeeld chocolade!”

https://vimeo.com/150154406
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Samen
Je verwelkomt je collega’s, de kinderen en 

ouders op school. Observeert bij leerkrach-
ten in de klas en geeft feedback. Voert 

leuke en minder leuke gesprekken met ouders. 
Overlegt met collega-directeuren. Regelt ver-
vangers. Bepaalt met je team de koers van de 
school. Maakt begrotingen en houdt vinger aan 
de pols. Onderhoudt contact met allerlei externe 
organisaties. En misschien ga je soms zelf even 
voor een groep staan. Het is maar een kleine 
greep uit de werkzaamheden van een schooldi-
recteur. 

Mensen écht zien
Maar je doet het niet alleen. Want de overtuiging 
binnen Laurentius is: alle teamleden zijn mede-
eigenaar van de school. “Wij benutten alle ken-

nis en ervaring van collega’s om onze school en 
de kinderen steeds beter te laten worden”, zegt 
Peter Grootscholten van de Gabriëlschool in 
Delft. Collega-directeur Edward den Heeten van 
de Petrusschool in Rijswijk: “Het mooie aan je 
rol als directeur is mensen in je team écht zien: 
wie ben je, waar ben je goed in? Wat wil je doen 
en leren? En wat heb je daarvoor nodig? Elke 
dag laat je mensen groeien.” Angelique te Braak 
van de X in Bergschenhoek zegt: “Het mooie 
aan directeur zijn bij de Laurentius is de ruimte 
die je krijgt om – samen met je team – de beste 
keuzes te maken voor je eigen school. Je regelt 
je zaken met je team en de MR en kunt rekenen 
op steun van de bestuurders. Ze staan dichtbij 
en zijn makkelijk benaderbaar. Ik vind het prettig 
werken in zo’n warme en hartelijke omgeving.” ●

Een school 
leiden: iets 
voor mij?
Laurentius leert biedt 
bijeenkomsten ‘oriëntatie 
op schoolleiderschap’ 
aan. Collega’s die de stap 
overwegen, bezoeken 
scholen, praten met school-
leiders en wonen bijeenkom-
sten op de scholen bij. “Het 
gaat zeker niet over geschikt 
of ongeschikt; de deelnemers 
worden niet beoordeeld”, 
zegt Alfons Flik, beleidsme-
dewerker onderwijs en 
kwaliteit bij Laurentius, die 
de oriëntatie met een aantal 
directeuren organiseert. 
“We laten de deelnemers de 
mooie en mindere kanten van 
het vak zien. We leggen hen 
bijvoorbeeld een situatie voor 
waarin een ouder de directie-
kamer binnenstormt. Wat doe 
je dan? Hoe benader je dat? 
Zo kan iedereen die de stap 
overweegt voor zichzelf een 
eerlijke afweging maken.” 
Overweeg je bij de Laurentius 
te werken als schooldirec-
teur? Kijk dan goed welke 
opdracht de school heeft 
en of die bij je past. “Loop 
een paar dagen mee met 
een schooldirecteur op een 
Laurentius school. Je bent 
van harte welkom!”

Laurentius-directeuren 
met de fruitkistjes 
die de stichting 
tweewekelijks aan veel 
schoolteams uitdeelt

Schooldirecteur: 
een prachtige pittige baan
‘Een verbinder’. Dat woord komt bij Laurentius-directeuren op als je vraagt wat een 
schoolleider vooral moet zijn. ‘Je laat elke dag grote en kleine mensen groeien’, is ook 
een veelgehoorde uitspraak. En al onze directeuren zijn het erover eens: geen werkdag 
is hetzelfde en vaak lopen dagen anders dan je zelf plande. Het is geen makkelijke baan 
en niet altijd leuk. Tegelijk: een prachtige baan in een warme en hartelijke omgeving. 
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Samen

“Maar al te vaak zie ik ouders die veel ballen in de lucht moeten houden. 
En ik vraag me dan af: wat hebben zij nodig om hun kind groot te brengen 

en op te voeden? Wat en wie willen zij voor hun kind zijn? Onze school wil een 
antwoord op die vragen bieden. Het heeft ons ook geïnspireerd tot de oprichting 
van een integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs en opvang samengaan. 
Voor ons van De Gouden Griffel is het heel belangrijk dat we samen met het IKC 
pedagogisch op één lijn zitten en dat we voortdurend met elkaar afstemmen 
waar we zijn en waar we naartoe willen. We zijn vóór alles elkaars gelijkwaardige 
collega’s. We dragen allemaal, ieder op zijn eigen manier, een steentje bij aan 
de ontwikkeling van de kinderen. Elkaar kennen, ook in de informele sfeer, is een 
vereiste. We hebben studiedagen, borrels, personeelsuitjes en we gaan samen 
uit eten. Er is echt een sterke behoefte van ouders aan IKC’s. Ik wil hen graag 
ontzorgen en ons met elkaar inzetten voor de ontwikkeling van het kind. 
Daarin hebben we elkaar hard nodig.”

Laurentius-schooldirecteuren over 

Yvonne van der Heijden

Peter Grootscholten

“Leiding geven aan professionals? Niet doen! Ik zie leerkrachten als vakmensen. Ik wil 
loslaten en vertrouwen aan de teamleden geven. Zo’n leider was ik trouwens niet altijd 
hoor, ik zat er vroeger heel strak in. Pas toen een schoonmaker een keer reageerde op 

mijn directieve manier van doen, zo van ‘moeten, wat nou moeten’, realiseerde ik me dat 
ik helemaal niet op die manier mijn prachtige vak wilde uitoefenen. Ik wil verder kijken 

dan de systemen waarbinnen we werken. Wat is nou echt de bedoeling van wat we 
doen? Natuurlijk zijn er regels om te volgen, maar blijf je bewust van de intentie van die 

regels: de kinderen moeten er beter van worden!”

 Leerkrachten zijn vakmensen, geef hen ruimte 

 to raise a child’ 
 ‘It takes a village 

Wendy Vonk

“Ik voel mij echt gesteund door de Laurentius-collega’s, het bestuur 
en de mensen op het stafbureau. Met collega-directeuren van andere 
scholen deel ik kennis en ervaring, kan ik toetsen en leren. We komen 
elkaar tegen op de directeuren-overleggen en zoeken elkaar op om te 
sparren en te spuien. Het bestuur staat achter je, denkt mee en geeft de 
ondersteuning die je nodig hebt. Daarnaast kun je rekenen op ontzorging 
door het stafbureau – een voordeel van het werken bij een grote stichting. 
Je vindt hier allerlei expertise, bijvoorbeeld op het gebied van HR, ICT, 
huisvesting en administratie.”

 Samen weten we meer en komen we verder

 Gabriëlschool, Delft

De Gouden Griffel, Berkel en Rodenrijs

De Poolster, Berkel en Rodenrijs
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Wie vorig jaar De Buutplaats 
bezocht zou hebben, zou er 
vooral onrust hebben gezien. 

Chaos in de groepen, op de gangen 
en tijdens de pauzes. Kinderen wer-
den voor extra ondersteuning (leer-
kansenprofi el, LKP) uit de klas ge-
haald maar kwamen in een onprettige 
setting terecht. Ouders maakten zich 
zorgen om de school en veel vaste 
leerkrachten verlieten De Buutplaats. 
De vraag was ‘hoe nu verder’? 

Dit gaat lukken
Het Laurentius-bestuur, de MR en 
ouders hakten vóór de zomer de 
knoop door: de schouders eronder, we 
gaan dit doen. Philippe de Kort werd 
interim-directeur en bleef ogenschijn-
lijk onverstoorbaar onder de situatie. 
Uit ervaring weet hij dat rust begint 
bij je eigen houding: “Als kinderen 
onrustig op school zijn dan komt dat 
vaak door onrust bij ons volwassenen. 

En dat uit zich weer in ordeproblemen. 
Hoe strenger je dan optreedt, hoe 
groter de wanorde. Dus rust herstellen 
was mijn eerste prioriteit. Ik heb 
’s nachts wel wakker gelegen, hoor. 
Dan lag ik te puzzelen hoe we de 
school er weer bovenop konden krij-
gen. Maar ik wist ook: dit gaat lukken.”

Verbinden met de school
De school leunde op uitzendkrachten 
en invallers om overeind te blijven. 
Philippe: “Prioriteit twee was daarom: 
verbinding maken. Binnen het team en 
met de ouders. Veel praten en luiste-
ren, oren en ogen continu open: wat 
is hier nodig, wat moet er gebeuren?” 
Na grondig onderzoek was het tijd 
voor actie. LKP werd ‘on hold’ gezet: 
eerst rust in de school krijgen. De 
ouderkamer, het symbool voor ver-
binding met en tussen ouders, werd 
in ere hersteld. Leerkrachten krijgen 
ondersteuning om de sfeer in de klas-

sen te verbeteren, de lessen interac-
tiever te maken. De pauzes worden 
in kleinere groepen gehouden en met 
meer toezicht. De kinderen krijgen 
vertrouwen en complimenten.  

Weer een fi jne plek
De teamgeest op school is nu goed. 
Wanneer je tussen de middag een 
kijkje neemt in de teamkamer vraag 
je je af: wie is hier nu uitzendkracht, 
invaller of de leerkracht die al jaren 
op De Buutplaats werkt? “We hebben 
een huiselijke sfeer op school. Dat 
komt ook door de grote ouderbetrok-
kenheid”, draagt leerkracht Anil aan 
als verklaring. De aanpak werpt vruch-
ten af. De Buutplaats is voor de kinde-
ren weer een fi jne plek om met elkaar 
te leren. Er melden zich leerkrachten 
die vast op deze school willen werken. 
Philippe: “We zijn er echt nog lang 
niet. Maar de eerste stappen vooruit 
zijn gezet en daar zijn we trots op.” ●

Hoe ziet 
het alledaagse leven 
van een school er 
eigenlijk uit als je 
moet passen en 
meten met uitzend- 
en invalkrachten? 
De Buutplaats, een 
school in de Haagse 
multiculturele Schil-
derswijk waar veel 
leerlingen een taal-
achterstand hebben, 
heeft een tekort aan 
vaste leerkrachten. 
Hoe gaat de school 
hiermee om?

Uit het dalklimmen
ondanks het lerarentekort
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Stagiairs en LIO’ers komen allemaal 
met een eigen leervraag op onze 
scholen. Die vragen gaan bijvoor-

beeld over klassenmanagement, hoe je 
kunt differentiëren in je groep, of hoe je 
consequent kunt zijn. Onze schooloplei-
ders bekijken welke leerkrachten hen het 

beste kunnen begeleiden en koppelen 
mentoren en studenten. Dat is soms even 
puzzelen, maar het werkt! En het leuke 
is: ervaren leerkrachten leren ook weer 
van de studenten. 

Volwaardig deel van het team
Claire Erkelens is leerkracht en school-
opleider op IKC De Gouden Griffel in 
Berkel en Rodenrijs. Zij regelt samen met 
de Pabo Thomas More alles wat stagiairs 
en LIO’ers op school nodig hebben. “Ik 
hoop natuurlijk dat de studenten die bij 
ons een leerplek hebben, mijn toekom-
stige collega’s worden. Ook daarom is 
het belangrijk dat zij volwaardig met ons 

meedraaien. Het gaat er niet alleen om 
dat je voor een groep staat, maar ook 
hoe je lid van een team bent. Ouderge-
sprekken en teamvergaderingen horen 
daarbij en ook daarover valt veel te 
leren.”

Werken en leren combineren?
Volg je de vierjarige pabo voltijd (derde 
of vierde jaar) of de driejarige pabo vol-
tijd (tweede of derde jaar) op de Thomas 
More in Rotterdam? Dan kun je tijdens 
of naast je stage voor een aantal uren bij 
ons in loondienst komen als leraaronder-
steuner. Zo combineer je je studie met 
werken in het onderwijs! ●

De kracht van Laurentius 
opleidingsscholen

Persoonlijk contact blijkt 
essentieel voor het 
onderwijs. Jolien: “Met 

elkaar chatten en videobel-
len vind ik echt heel anders 
dan wanneer je elkaar ziet.” 
Jolien begint elke ochtend 
met een kop koffi e met haar 
collega’s. Achter de com-

puter welteverstaan. Ze 
gebruiken hiervoor Teams, 
net zoals ze dit programma 
inzetten voor onderwijs-op-
afstand. Met de groep zijn er 
online-lessen, er zijn video-
belsessies, er zijn kletspraat-
jes over de chat. En er zijn 
lange dagen: “Ongemerkt 

werk ik langer door, toch nog 
even wachten op de reactie 
van een leerling. Het werk-
ritme verloopt anders.” Wat 
doet Jolien als leerlingen hun 
motivatie verliezen? “Ik stel 

voor dat ze een wekker zet-
ten. Een kwartiertje aan het 
werk, dan even een pauze, 
iets voor jezelf doen, maakt 
niet uit wat en dan weer aan 
het werk.” ●

LIO-stage in tijden van onderwijs-op-afstand

Voorjaar 2020: de coronacrisis breekt uit en de 
schooldeuren sluiten. Scholen passen zich in 
razend tempo aan en geven onderwijs op afstand. 
Jolien Scheltema loopt dan al een tijdje haar 
LIO-stage op De Gouden Griffel (Berkel en Roden-
rijs) en kan niet anders dan meebewegen met de 
nieuwe werkelijkheid. “Ik ervaar nu hoe ik mijn 
leerlingen mis, wat afstand met de motivatie doet 
en hoe ik de kinderen toch kan blijven motiveren.”

Tien Laurentius-scholen zijn 
erkende opleidingsscholen. 
In samenwerking met de Rot-
terdamse Pabo Thomas More 
regelen deze scholen alles wat 
stagiairs en leraren in opleiding 
(LIO’ers) nodig hebben. Van een 
mentor tot een parttime baan als 
leraarondersteuner.

Klik hier voor meer info over (LIO) stage bij Laurentius

ondanks het lerarentekort

https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-loopbaan/1655-stagiairslio-ers
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Onderwijskwaliteit: 
“een gemeenschap van  
lerende mensen”

Zicht hebben op de ontwikkeling 
van een kind. Dat is misschien wel 
de kern van onderwijskwaliteit. 

Heb je de doorgaande lijn in je achter-
hoofd? En dan natuurlijk: wat wil je be-
reiken? Wat is je volgende stap?” Alfons 
spreekt uit ervaring. Met de regelmaat 
van de klok zit hij met schoolleiders te 

sparren en in klaslokalen leerkrachten 
te observeren. Hij heeft geen moeite zijn 
bevindingen te delen: “Aan het begin 
van het schooljaar heb je een nieuwe 
groep binnen gekregen. Een belangrijk 
moment om te weten waar kinderen in 
hun ontwikkeling zitten, anders kun je 
zomaar de plank misslaan. Op basis 
daarvan maak je plannen: wat moet hier 
gebeuren? Vaak zie ik dat er eerst een 
planning met data en al wordt gemaakt 
en pas daarna een planning van wat je 
wilt doen. Dat moet natuurlijk andersom: 
eerst weten wat je wilt en daar een 
agenda op maken.”

Dag groepsplan
Groepsplannen behoren zoetjes aan tot 
het verleden; er komt steeds meer focus 
op het individuele kind. Saskia: “Laatst 
heb ik een studiedag van een aantal 
Laurentius-scholen bijgewoond over 
groepsplanloos werken. Dan hoor je de 
betrokkenheid in de vragen die gesteld 
worden: hoe en wat moet ik anders 
aanbieden? Als we eigenaar worden van 
wat er in de groep gebeurt, wordt het 
onderwijsproces veel tastbaarder. Voor 
de leerkracht die meer de regie pakt én 

voor de leerling die het veel meer zelf 
mag en kan doen.” Leerkrachten kijken 
bij hun collega’s op andere scholen: hoe 
doen zij dit? Bij elkaar (af)kijken en van 
elkaar leren, klinkt Saskia en Alfons als 
muziek in de oren. De lerende organi-
satie is de dagelijkse voeding van het 
lerende kind. 

Geen blauwdruk 
Scholen weten Alfons Flik te vinden met 
vragen hoe opbrengsten te analyseren 
of hoe didactische vaardigheden te 
vergroten. Hij blijft erop hameren dat hij 
geen blauwdruk in zijn achterzak heeft. 
Wel is er een constant aandachtspunt 
waar alles om draait: het lerende kind. 
En het lerende kind behoeft lerende 
mensen om zich heen, dat is evenzeer 
een constante. Saskia: “We vragen 
schoolleiders altijd of ze iemand van hun 
team meenemen als we management-
gesprekken voeren. Op die manier maak 
je het met elkaar mee en neem je het 
samen je school in. Het gesprek dat we 
met elkaar voeren, is van onschatbare 
waarde. En vergeet niet: ook wij van het 
college van bestuur leren en worden 
begeleid in onze stappen.” ●

“De basis, het pedagogische 
klimaat, is op alle Laurentius-
scholen prima op orde, we hebben 
een solide basis. En dat betekent 
dat je een goede grond hebt om 
onderwijsambities te hebben. 
Waar wil je naar toe als school, 
als team, als leerkracht?” Aan het 
woord is bestuursvoorzitter Sas-
kia Schenning. Ze gaat in gesprek 
met Alfons Flik, beleidsmedewer-
ker onderwijs en kwaliteit: “Kwali-
teit zie je in het didactisch hande-
len van de leerkracht en hoor je in 
het gesprek dat in de teamkamer 
gevoerd wordt.”
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“Ik heb twaalf jaar in de verzeke-
ringsbranche gewerkt: als acceptant, 
verzekeringsadviseur en schadebehan-
delaar. Op een gegeven moment deed 
ik mijn werk op de automatische piloot. 
Ik kreeg ook steeds meer behoefte om 
van toegevoegde waarde te zijn voor 
anderen, met name voor kinderen, en 
dus de maatschappij van morgen. Als 
lid van de medezeggenschapsraad op 
de Petrus Dondersschool hoorde ik van 
het zij-instroomtraject pabo. Dat was 
voor mij het duwtje in de rug om voor 
het onderwijs te kiezen. Ik verveel me 
hier nooit! Elke dag is anders. Ik vind 
kinderen inspirerend: zij houden mij een 
spiegel voor. Ik geniet van hun vragen, 
de kwartjes die vallen, kinderen die 
meer in hun mars blijken te hebben dan 
zij zelf dachten. En ik geniet ervan om 
samen met mijn collega’s van elke dag 
een mooie en leerzame dag te maken.”

OUAHIBA HADDOUTI, 
zij-instromer en leerkracht 
Petrus Dondersschool, Den Haag

“Waar wil ik werken? Waar pas ik? Wat 
wil ik doen? Die zoektocht ken ik. Ik 
heb tal van banen gehad om erachter 
te komen wat ik nu eigenlijk echt wilde. 
In 2016 werd ik gedetacheerd bij de 
Laurentius Stichting voor het project 
vervangingspool Pool West. Sinds 
2017 werk ik op het stafbureau van de 
Laurentius als personeelsfunctionaris. 
Ik heb nog nooit zo hard moeten werken 
als in deze baan, maar ik heb het ook 
nergens zo naar mijn zin gehad als hier. 
Mijn werkzaamheden staan ten dienste 
van de scholen en de schoolleiders. Ik 
word er blij van om personele puzzels 
voor scholen op te lossen en ik ben 
trots als onderwijsmensen – uit alle 
verschillende aanbiedingen - voor een 
baan op een van onze scholen kiezen. 
Met elkaar hebben we één doel voor 
ogen: goed onderwijs met mensen die 
zich hier thuis voelen.”

CARMEN LOUER, 
personeelsfunctionaris Laurentius

“Ik vind het heerlijk om toneel te spelen 
met de kinderen. We hebben optre-
dens, doen dansjes en applaudisseren 
voor elkaar. Ik kan daar geweldig van 
genieten. Mijn wens is dat de kinderen 
later goed in hun vel zitten, stevig in 
hun schoenen staan en voor zichzelf 
durven uitkomen. Vorig jaar had ik een 
groep met 34 kleuters. Dit jaar heb ik er 
26, omdat we een vijfde kleutergroep 
mochten starten. Daar ben ik heel blij 
mee. Ik vind het belangrijk om tijd voor 
de kinderen te hebben, naar hen te 
luisteren, hen echt te zien en ruimte te 
geven. Ik wil dat zij zich thuis voelen 
op school. Net zoals ik mij thuis voel bij 
de kinderen, in mijn team en op deze 
school. Vanuit die basis kunnen we al-
lemaal groeien en laten zien wat we in 
huis hebben.” 

SACHA ROOS, 
leerkracht Pius X, Bergschenhoek

PlezierCollega’s over

Elke dag is Speuren naar

Thuisgevoelmensen passen
vol verrassingen de plek waar

als basis
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Meester, 
wanneer zet u 
onze volgende 
afl evering op 
YouTube?”

Nederland. Haaglanden. 
Rijswijk. En boem! Een 
voortrazend beeld 

over een Nederlands stukje 
aarde wordt stopgezet op de 
locatie Petrusschool. Meester 
Wilfred van Holst verschijnt in 
beeld: “Hier op de Rijswijkse 
Petrusschool gaat het gebeu-
ren. Vierentwintig kandidaten 
spelen het spel. Een spel 
waarbij de kandidaten moe-
ten samenwerken. Een spel 
waarbij ze elkaar nog beter 
leren kennen. Een spel met 
opdrachten waarmee je geld 
kunt verdienen voor de pot. 
Maar er is iemand die ervoor 

zorgt dat er zo min mogelijk 
geld in de pot komt...” Met 
gedragen stem start Wilfred 
de eerste afl evering van dit 
jaar op het YouTube-kanaal: 
‘Wie is de mol van groep 8?’ 
Iedereen die ook maar een 
beetje betrokken is, volgt de 
serie op de voet. 

Groepsvorming 
Bevlogen vertelt Wilfred over 
wat dit populaire spel met zijn 
groep 8 doet: “Het is fantas-
tisch voor de groepsvorming. 
Het spel zorgt ervoor dat elke 
leerling het gevoel heeft dat 
‘ie erbij hoort, dat ‘ie nodig 

is. Dat is een belangrijke 
voorbereiding op het voort-
gezet onderwijs. We spelen 
het spel één keer in de week, 
ik bedenk de opdrachten en 
zorg ervoor dat de basis- en 
wereldvakken daarin zijn ver-
werkt. En ik fi lm het natuurlijk 
en zet het in afl everingen op 
YouTube.”

Beloningssysteem
Directeur Edward den Heeten 
is ermee in zijn nopjes: “Leer-
krachten op onze school ma-
ken zelf hun onderwijs, zij zijn 
de eigenaars. Zo ging Wilfred 
bijvoorbeeld ook experimen-

teren met de gedragsladder, 
die hebben we opgenomen 
in de Petruslijn.” Aanhakend 
vertelt Wilfred: “De gedrags-
ladder is een beloningssys-
teem. Elke dag krijgen de 
leerlingen een nieuwe kans 
en beginnen bij: klaar om te 
leren. Ieder kind heeft een 
eigen knijper en kan om-
hoog of omlaag op de ladder. 
Eindigen de leerlingen aan 
het einde van de dag boven-
aan dan is het super gedaan 
en daar zit een beloning aan 
vast. Ga je omlaag op de 
ladder dan is het een time-
out en praten we hierover. 
De ladder maakt het allemaal 
heel overzichtelijk.” Kortom, 
de kinderen van meester 
Wil fred voelen zich betrokken 
bij het leren en daar draait 
het allemaal om! ●

Leerkracht Wilfred van Holst van de Petrusschool Rijswijk, ook wel bekend 
als ‘Meester Vlog’ op YouTube, weet als geen ander hoe hij moet motiveren en 
verbinden. Zijn leerlingen spelen ‘Wie is de mol?’, leren spelenderwijs over de 
basis- en wereldvakken, werken samen en hebben plezier.
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9.000 leerlingen

scholen

900
personeelsleden

onderwijs 
ondersteunend 
personeel17%

leerkracht 

77%
directie

6%

65% 5,74%
vrouwen in 

management
functies

29
Ziekteverzuim 

Alle 29 scholen hebben 
basisarrangement van de 
Inspectie van het Onderwijs. 

{ {

Zij-instromers per 31/12/201912

€ 64,5 mln.Totale 
omzet

11
4

Delft

gemeenten
Rijswijk 

5

1

Den Haag

Pijnacker-Nootdorp

1
7

Midden Delfland

Lansingerland 

scholen zijn 
verspreid over 6
26 basis-

scholen1 VO- praktijk-
school1 1Internationale 

schoolSBO

gas electriciteit
Dat is ongeveer gelijk aan 375 huishoudens van 4 personen.

1,6 mln. kWh 567.000 m3 

Totaal geschatte verbruik gas en elektriciteit door scholen 

23
Laurentius leert 

interne 
netwerken

verschillende
workshops12 verschillende

trainingen9

3 2
1

Samen-
werkings
verbanden 

voor basisonderwijs: 
• PPO Delflanden
• SPPOH
voor voortgezet onderwijs:
• SWV VO Delflanden

229 ICT- 
stafmedewerkers

ICT-coaches 
op de scholen

4
• Stichting Kinderspeelzaal
• IKC Bonte Pael

Samenwerkingen 
met stichtingen 
voor kinderopvang

• IKC Gouden Griffel
• IKC Boost

85%
15%

2019 

De Laurentius Stichting in cijferscijfers
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Colofon

toekomstgerichtopensamen eigenaarschap groeiplezier eigen

Heb je interesse in een baan of stage bij Laurentius? 
Kijk op www.werkenbijlaurentius.nl

Hier zijn wij!
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