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Begin dit jaar sloot POinactie het werkdrukakkoord af waarmee schoolteams zelf in 
stelling worden gebracht om werkdruk aan te pakken. Over het veelkoppig monster is al 
veel gezegd en geschreven. Daaruit blijkt keer op keer dat er veel oorzaken voor aan zijn 
te wijzen. Op de Zalmplaatschool gaan drie leerkrachten de werkdruk op eigen wijze te 
lijf. Ze zoeken naar effectieve vormen van lesgeven, delen hun dag zo efficiënt mogelijk 
in en betrekken waar mogelijk leerlingen. Dat ze er daarmee niet zijn stellen ze ook vast. 
Kleinere klassen en meer handen voor de klas zouden hun taak verder helpen verlichten. 

In deze Elzendaal Info ook een verslag van een bezoek dat medewerkers 
ouderbetrokkenheid brachten aan de Orgelzolders. Het bracht gesprekken op gang 
tussen de medewerkers zelf en in de ouderkamers van scholen.

Verder natuurlijk weer veel nieuws uit de scholen en een oproep voor leraren om deel te 
nemen aan Broedplaats010, de plek om je professionele blik te verbreden!

Tenslotte een herhaalde oproep. We schrijven uiteraard graag over wat er in jullie klassen 
en op jullie scholen gebeurt. Heb je iets te melden dat van belang is voor collega’s of wat 
je gewoon leuk vindt om te melden, stuur dan een berichtje naar de redactie. We staan 
niet automatisch bij je op de stoep, maar er is een kans dat onze vliegende reporter bij je 
langskomt. Houdt wel rekening met de deadline (zie hieronder).

Veel leesplezier!

Van de redactie

De Elzendaal Info wordt samengesteld door Ronald Buitelaar en Elise Huizer. 
De volgende Elzendaal Info kun je in mei verwachten. Reacties en suggesties 
zijn welkom op ons redactieadres. De deadline voor het inleveren van je 
bijdrages is 18 mei.

mailto:Redactie%40pcbordam.nl?subject=Elzendaal
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Gespot!
Wat ons de afgelopen tijd opviel

CBS Het Waterschip (Pernis):
‘Van bezoek bij de Peuterspeelzaal en een externe plusklas tot bezoeken bij 
10 (!) andere basisscholen inclusief speciaal basisonderwijs, wat een mooie, 
inspirerende studiedag hebben wij gehad. Enkele onderwerpen: Teach like a 
champion, gedrag in de klas, begrijpend lezen, rapportfolio, Schatkist, Veilig leren 
lezen, eigenaarschap van leerlingen, plannen en nog veel meer. We hebben in de 
middag alles met elkaar gedeeld. Inspirerend! Tot morgen allemaal!’
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De Sleutel (Bloemhof):
‘Vandaag hebben de leerlingen van Schakel C namens CBS de Sleutel 
de nieuwe bewoners van de Putsebocht welkom geheten met een lentebloem.’
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Steven Stemerdingschool (Zuidwijk):
Geerie Ruyfrok van http://geefeenkinderboek.nl/: 
‘Op deze mooie zonnige dag hebben we bij Steven Stemerdingschool in 
Rotterdam milieuboeken uitgedeeld. De reinigingsdienst van Rotterdam is  
er ook geweest en ze hebben de kinderen voorlichting gegeven over afval.  
Het was een leerzame en geslaagde ochtend!’

De Akker (Tarwewijk):
Leerlingen van De Akker bezoeken op 21 maart het stembureau

http://geefeenkinderboek.nl/
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Prinses Margrietschool (IJsselmonde):
‘Techniekdag groep 7... We mochten computers uit elkaar halen en weer 
in elkaar zetten, met robots containers stapelen, iets graveren in hout, 
een geiser aansluiten, stroomkring maken…..’
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De Wissel (Kop van Zuid):
‘Vandaag kon er gestemd worden op school. Dat vonden de kinderen 
van 5b wel interessant. De meneer van het stembureau was zo aardig 
om te laten zien hoe dat stemmen nou gaat.’

De Parel (Beverwaard):
‘Vandaag hebben de kleuters hun verkeersdiploma gehaald. En wie kan  
die beter overhandigen dan wijkagent Mark!? Super cool en een klein  
beetje spannend om een echte politieagent te zien. Ook de peuters mochten  
van alles bekijken en vragen aan wijkagent Mark. Dank voor het bezoek.’
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Beatrixschool (Pendrecht):
‘Gisteren was het project “Onwijze Moeders” weer in de drukbezochte 
Ouderkamer. Onder leiding van wijkagent Thomas was het onderwerp 
deze keer meldt misdaad anoniem. De gastsprekers deze keer waren 
twee medewerkers van JOZ en een medewerker van Meldt Misdaad 
Anoniem. Ook was schoolverpleegkundige Kesban aanwezig. Het was 
een leerzame en bijzondere ochtend.’
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Oranjeschool (Bloemhof):
De kinderraad vergadert
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Vreewijkschool (Vreewijk):
‘Ouders denken en praten mee over het beleid van de Vreewijkschool. 
In de ouderkamer is vlak voor de voorjaarsvakantie een ouderbijeenkomst 
gehouden. Op deze bijeenkomst presenteerde de directie de nieuwe visie 
van de Vreewijkschool. Met de aanwezige ouders hebben we daarna 
gesproken over sterke kanten van de school en verbeterpunten. De 
verbeterpunten nemen we mee in ons nieuwe schoolplan. Binnenkort 
organiseren we een tweede bijeenkomst waar ouders kunnen meepraten 
over het beleid van de Vreewijkschool. U bent van harte uitgenodigd!’
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GMR info (maart 2017)
Veiligheidsmonitor/25 mei 
Europese wetgeving privacy

‘Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 
hele Europese Unie (EU). Om ook PCBO hierop voor te bereiden wordt gebruik gemaakt 
van een handboek. Het handboek is ook voorgelegd op het forum aan de directeuren. 
De ZML scholen en de SMW-ers hebben gereageerd met vragen en opmerkingen. Het 
handboek moet nog gaan leven en aanscherping en verduidelijking blijft de komende tijd 
nodig.

De leden van de GMR geven aan dat bewustwording en afspraken van belang zijn 
om het nieuwe privacy beleid breed te laten leven. Tevens moet iedereen ook de 
mogelijkheid hebben om veilig te mailen.

Fusie PSZ (vervolg):
Het aansluiten bij cao PO of welzijn en het pensioenfonds is momenteel onderwerp 
van gesprek met onze juridische ondersteuning. Het risico voor het personeel wordt 
momenteel ingeschat. 

Extra gelden voor scholen in kader van het werkdrukakkoord
In de management gesprekken met scholen wordt besproken welke ideeën er leven op 
scholen. Directeuren worden gestimuleerd om ook met elkaar ideeën uit te wisselen. 
Leerkrachten hebben inspraak over hoe het geld besteed zal worden. Het personele 
deel van de MR heeft instemmingsrecht. Het College van Bestuur moet de uitgaven 
verantwoorden in de jaarrekening. 

Onderwijsachterstandsgelden
Piet Monster geeft aan dat in de huidige definitie van onderwijsachterstandsgelden 
het opleidingsniveau van de ouders maatgevend is. Etniciteit speelt geen rol meer. 
Hierdoor krijgen scholen minder geld. Het is vrij lastig om te bepalen of een kind een 
achterstandskind is omdat het ingewikkeld is om ouders op een goede manier te 
bevragen. 

Er zijn nu 4/5 nieuwe criteria vastgesteld, waarvan schulden in een gezin en het 
gemiddelde opleidingsniveau van de moeder de belangrijkste zijn. Verder hoeven de 
schooldirecteuren dit niet meer vast te stellen, het CBS gaat dit doen. 

Er ligt een herverdeelvoorstel bij de kamer met 5 scenario’s. In april maakt minister 
Slob een compleet voorstel. Dan wordt duidelijk of het geld over iedereen verdeeld gaat 
worden of dat er partijen uitgesloten gaan worden. 

Cor van Os, voorzitter GMR
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Medewerkers ouderbetrokkenheid 
bezoeken de Orgelzolders

‘Je kon een speld horen vallen’
Een groep van zo’n vijftien medewerkers ouderbetrokkenheid van PCBO bracht recent 
een bezoek aan de Orgelzolders van de Breepleinkerk. Een bezoek dat leidde tot 
gesprekken over oorlog, vervolging en vluchten. Elzendaal Info sprak over het bezoek 
met Michelle Stroosnijder, medewerker ouderbetrokkenheid van de Prins Willem 
Alexander en Jacqueline Blaak, beleidsmedewerker bij PCBO.

Het idee voor een bezoek aan de 
Orgelzolders vloeit voort uit een 
bijeenkomst waar Kees Terdu vertelde 
over de Orgelzolders van de Breepleinkerk. 
Het verhaal van de zolders zal inmiddels 
bekend zijn, maar voor wie het nog niet 
kent een citaat van http://orgelzolders.nl/ 
‘In de Tweede Wereldoorlog had de 
Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid een 
groot geheim: op de twee zolders boven 
het orgel zat een drietal Joodse gezinnen 
ondergedoken. Wat begon als een tijdelijk 
onderkomen voor zes weken, werd een 
onderduik van 34 maanden. Het verhaal 
van de Breepleinkerk is een verhaal van 
moed, hoop en vertrouwen, een verhaal vol 
wonderen… zo werd er een kerngezonde 
baby geboren en tijdens een razzia, drie 
weken voor de bevrijding, werden de 
onderduikers niet gevonden.’

Oorlog en geweld
Kees wees de aanwezige medewerkers 
ouderbetrokkenheid erop dat de 
Orgelzolders een opmerkelijke verbinding 
vormen tussen het verleden van Nederland 
en het heden van veel bewoners van de 
wijken om de kerk. Veel van hen zijn ook 
gevlucht voor oorlog of ander geweld of 
hebben te maken met discriminatie. Het 
leek Kees daarom een goed idee om de 

Orgelzolders met ouders te bezoeken. 
Om dergelijke bezoeken voor te bereiden 
stelde hij voor om de Orgelzolders 
eerst te bezoeken met medewerkers 
ouderbetrokkenheid.

Verzet
Michelle Stroosnijder is een van hen. Zij is 
werkzaam bij de Prins Willem Alexander en 
zeer goed bekend met de Breepleinkerk. 
Haar oma woonde schuin aan de overkant. 
Mede daarom en ook omdat haar opa in 
het verzet zat maakte het bezoek veel 
indruk op haar: ‘Ik had al eerder het boek 
‘Hun armoe en hun grauw gezicht gelezen’ 
over die tijd en met oma over die jaren 
gesproken, maar als je daar rondloopt en 
het verhaal hoort maakt het nog meer 
indruk. En niet alleen op mij. Je kon een 
speld horen vallen.’

Overlap
Michelle vindt dat eigenlijk iedereen de 
Orgelzolders zou moeten bezoeken, zeker 
collega’s die in de omgeving van de kerk 
werken. Een mening die zij deelt met 
Jacqueline Blaak. Zij begeleidde de groep: 
‘Er is zoveel overlap met wat er nu in Syrië 
en Turkije gebeurt en wat dus in al die 
huiskamers besproken wordt.’ Dat merkten 
de twee ook tijdens het bezoek: ‘De groep 

http://orgelzolders.nl/
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van medewerkers ouderbetrokkenheid 
is heel divers samengesteld, maar na 
afloop bleek iedereen erg onder de 
indruk. Enerzijds omdat sommigen geen 
idee hadden dat dit soort dingen in hun 
onmiddellijke omgeving gebeurd zijn en 
anderzijds omdat iedereen linken had met 
eigen ervaringen.’

Reiskosten een probleem
Zowel Jacqueline als Michelle concluderen 
dat het goed zou zijn om ouders mee 
naar de Orgelzolders te nemen. Michelle: 

‘Ik merk dat sommige ouders met een 
migrantenachtergrond bijvoorbeeld niet 
weten waarom 4 mei zo’n belangrijke 
dag is. 5 mei begrijpen ze nog wel, maar 
die 4de mei zegt ze niets.’ Toch speelt 
er een kwestie waar beide nog geen 
oplossing voor hebben en dat is budget 
om het bezoek te betalen: ‘Met name 
de reiskosten zijn voor veel ouders een 
bezwaar. Als ze keuzes moeten maken 
doen ze toch liever iets anders met 
hun geld. Een oplossing daarvoor zou 
fantastisch zijn.’ 
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Emilia van De Klaver - Carnisse wint 
de voorleeswedstrijd Rotterdam-Zuid
Ieder jaar organiseert De Klaver Carnisse een voorleeswedstrijd. Emilia was hiervan  
in november de onbetwiste winnares. Zij mocht daarom deelnemen aan de voorlees-
wedstrijd van Rotterdam-Zuid. Deze wedstrijd was op woensdagmiddag 14 februari 
in bibliotheek Feijenoord. Emilia mocht daar voorlezen met nog 11 andere kinderen. 
Aangemoedigd door haar moeder, zusje, een vriend, beste vriendin en de juf las ze echt 
heel goed voor uit het grote boek van Madelief. En weer gewoon de allerbeste! 
Nu mag ze door naar de voorleeswedstrijd van Rotterdam, wie weet... 
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En weer levert de Da Costa 
een mini-minister van Financiën

Hoe ze het flikken bij de Da Costaschool 
is vooralsnog een goed bewaard geheim, 
maar net als vorig jaar is de mini-
minister van Financiën afkomstig van 
de school in de Afrikaanderwijk. Dit jaar 
viel de eer te beurt aan Navajo Esajas 
(12). Hij ontving de eretitel tijdens het 
Nationaal Geldexamen uit handen van 
voormalig minister van Financiën, Jeroen 
Dijsselbloem. 

Het Nationaal Geldexamen vindt plaats 
tijdens de Week van het Geld (12 - 16 
maart). De Week van het Geld is een 
jaarlijks initiatief van het platform Wijzer 
in Geldzaken. Het leert kinderen uit groep 
zeven en acht bewust met geld om te gaan 

en bereidt ze voor op de stap naar het 
voortgezet onderwijs. 

Tijdens het examen moeten leerlingen 
antwoord geven op de vraag waar zij 
als minister van Financiën geld aan 
zouden uitgeven?”. Navajo wist de jury 
te overtuigen door onder andere geld te 
reserveren voor cursussen voor werklozen, 
zodat ze weer werk kunnen vinden en er 
meer belastinggeld binnenkomt. Ook zou 
hij geld uitgeven aan kunst en cultuur: 
‘Kinderen kunnen dan gratis musea en 
monumenten bezoeken om meer te 
weten te komen over de geschiedenis van 
Nederland.’
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Leerkracht Het Open Venster doet 
onderzoek naar informeel leren in Rotterdam

‘Probeer meer docenten te bereiken’
Michelle Oudshoorn is leerkracht van groep 3 van Het Open Venster. De afgelopen twee 
jaar volgde ze een masteropleiding Onderwijskunde bij het NCOI. Voor haar afrondende 
scriptie deed ze in opdracht van de gemeente Rotterdam  onderzoek naar netwerkleren. 
Anders gezegd, als leraar met en van elkaar leren. Een Rotterdams initiatief dat zich met 
die vorm van kennisdeling bezighoudt is Meetup010. Elzendaal Info schreef er al eerder 
over. 

Michelle spitte voor haar onderzoek een flinke stapel literatuur door, sprak met de 
mensen achter Meetup010 en nam een enquête af onder bezoekers ervan. Haar 
centrale onderzoeksvraag: ‘Welke meerwaarde heeft deelname aan Meetup010 voor 
betrokkenen?’

Uit haar onderzoek blijkt dat bezoekers van Meetup010 vooral waarde hechten aan 
specifieke bijeenkomsten en inspirerende gesprekken. Informatie inwinnen en ideeën 
opdoen worden als waardevolle opbrengsten genoemd. Wat opvalt, is dat ruim de 
helft van de bezoekers meldt dat ze dingen anders zijn gaan doen na een bezoek aan 
Meetup010. Enthousiast zijn de bezoekers over wat het bezoek voor henzelf en voor 
school betekend heeft. Twee derde geeft aan dat de school en de leerlingen van de 
resultaten van het bezoek geprofiteerd hebben. Vrijwel iedereen vindt dat hij/zij er ook 
zelf van geprofiteerd heeft. Bezoekers adviseren de organisatoren van Meetup010 wel 
om meer zichtbaar te worden. Als tip wordt verder mee gegeven om onderzoek te doen 
naar het inrichten van een online community en meer ruimte te bieden voor initiatieven 
van bezoekers zodat een de doelgroep meer betrokken raakt bij de activiteiten van 
Meetup010. 

Zelf een bijeenkomst van Meetup010 bezoeken? De eerstvolgende is op 19 april en gaat 
over onderwijsmythes en weten wat werkt. Opgeven kun je je hier.

https://www.facebook.com/onderwijsmeetup010/
https://docs.google.com/forms/d/1wKdJkOnNw8jL6hQCpisYDLNhv4yxiqJN6SWNpLsV5nc/viewform?edit_requested=true


17april 2018

De Tafel van Zes is van start!

Half maart kwam de groep voor het eerst 
bijeen in de Willem van Oranjeschool. Er is 
kennisgemaakt en er zijn verwachtingen 
uitgesproken. Jacqueline: ‘We willen vooral 
aan de slag met het organiseren van 
activiteiten voor en door leerkrachten die 
gericht zijn op ontmoeten/netwerken/
praktisch aan de slag gaan/een idee of 
inspiratie omzetten in een concrete actie.’

17 april komt de groep om 16 uur weer bij 
elkaar in de Willem van Oranje. Het plan is 

In de vorige Elzendaal Info meldden wij de oprichting van het PCBO plein. Een plek 
waar PCBO’ers van en met elkaar kunnen leren. Het doel is nog steeds hetzelfde, 
maar de naam is inmiddels omgedoopt in De Tafel van Zes. Initiator Jacqueline Blaak 
geeft een eerste update: ‘De groep bestaat naast ondergetekende uit Sander Visser 
van Het Waterschip, Michelle Oudshoorn van Het Open Venster, Judith Hougee van 
Beatrixschool Pendrecht, Addy van Anraad van Het Westpunt en Mieke Groen van 
Willem van Oranje.’

om dan verder in kaart te brengen welke 
uitdagingen er liggen in het onderwijs, in 
jouw school of in jouw klas. Van daaruit 
wil de groep verder nadenken over een 
vorm om andere leerkrachten bij het 
initiatief te betrekken. Jacqueline: ‘We 
hebben onze naam naar voorbeeld van de 
bestuurstafels omgedoopt naar ‘De tafel 
van Zes’ maar dat aantal van zes willen we 
natuurlijk graag vermenigvuldigen. ‘
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Vorige week heb ik The Passion gezien. Samen met 3 miljoen kijkers 
en 20.000 aanwezigen is het verhaal over het lijden, sterven en 
opstaan van Jezus onder onze aandacht gebracht. Het verhaal 
werd opgevoerd in Amsterdam-Zuidoost. Een stadsdeel dat in al 
zijn veelzijdigheid en diversiteit lijkt op ons Rotterdam-Zuid. Het 
lijdensverhaal is een rauw en tegelijkertijd troostrijk verhaal, een 
boodschap met een blijde verwachting, een boodschap van hoop.  
The Passion heeft in de liedkeus “Ik zie jou” als thema, over omzien 
naar elkaar. Een viering waarin de verbinding tussen mensen, 
ongeacht hun religieuze en/of culturele achtergrond centraal staat. 
Hoopvol en verbindend.

In die zelfde week nam Nicole Teeuwen als directeur/bestuurder 
afscheid van PPO, het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Haar afscheidssymposium had als inspirerend thema “Aandacht als 
basis”. 

Het kan mijns inziens geen toeval zijn dat in één week op twee heel 
verschillende momenten het thema aandacht en omzien naar elkaar 
werden benoemd. De beide thema’s ervaar ik maar als opdracht. 

In de komende weken en de drukke periode tot aan de zomervakantie 
hoop ik, geïnspireerd en benadrukt door de thema’s van beide 
bijeenkomsten, dat we met veel aandacht omzien naar elkaar. 
Collegialiteit, samenwerken op de school en tussen scholen is 
sowieso belangrijk, maar doen we waarschijnlijk niet altijd heel 
bewust. Laten we elkaar bewust die aandacht geven die we nodig 
hebben. Op deze manier werkt het thema van The Passion 2018 “Ik 
zie jou” niet alleen in Amsterdam Zuidoost, maar ook in onze scholen 
“Op Zuid.”



19april 2018

Broedplaats010. Iets voor jou?
In de eerste Elzendaal Info van dit schooljaar kon je lezen over het enthousiasme dat 
Broedplaats010 losmaakt bij PCBO’er en deelnemer Jacqueline Blaak: ‘Ik zie mezelf als 
een verbinder. Als intern begeleider en als beleidsondersteuner ouderbetrokkenheid. 
Ik vind het heerlijk om op een laagdrempelige manier bezig te zijn met innoveren, 
netwerkvorming en oplossingen bedenken voor vraagstukken.’

Heb jij ook ideeën over hoe het onderwijs in Rotterdam beter kan? Wil jij samen met 
collega’s meebouwen aan de toekomst van het onderwijs in jouw stad? En jezelf 
ontwikkelen als vernieuwende leraar? Kijk jij verder dan je eigen groep, klas en school? 
Meld je dan aan bij Broedplaats010! 

Na twee succesvolle jaren start in september 2018 de derde lichting van Broedplaats010. 
Binnen de Broedplaats010 ga je aan de slag met onderwijsvernieuwing en 
maatschappelijke vraagstukken van de stad. Dat doe je niet alleen, maar samen met 
andere ambitieuze leerkrachten, pedagogische medewerkers en intern begeleiders uit 
de vve, het po, vo, mbo en hbo. In 1,5 jaar tijd ontwikkel je jouw kennis en innovatief 
vermogen en breng je deze in de praktijk door samen te werken aan nieuwe (onderwijs)
initiatieven.

De informatiebrochure vind je hier. Aanmelden doe je zo.

Filmpje!!

https://onderwijs010.nl/sites/onderwijs010.nl/files/images/Flyer%20Broedplaats010%202017-2018_digitaal.pdf
https://onderwijs010.nl/broedplaats010-aanmeldingsformulier
https://www.youtube.com/watch?v=opAiZ-dKNcM
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Zó kun je de werkdruk te lijf gaan

‘Ik wil de volgende dag wel graag 
fris en fruitig voor de groep staan’
POinactie wist in februari een van haar twee actiepunten te verzilveren. 
Het werkdrukakkoord zorgt dat de ‘werkdrukmiljoenen’ niet pas over enkele jaren 
maar al komend schooljaar ingezet kunnen worden. Schoolteams bepalen zelf waar ze 
het geld aan besteden. Dat je werkdruk ook aan kan pakken door effectief met je uren 
om te gaan laten drie leerkrachten van de Zalmplaatschool zien. Elzendaal Info liet 
zich informeren.

Lorenzo Zarkovic en Daphne Dragt 
zijn beide leraar van een groep zes bij 
de Zalmplaatschool. Denise Geervliet 
staat voor groep acht. Zij leggen uit 
dat werkdruk vooral te maken heeft 
met een gebrek aan tijd in relatie tot te 
verwezenlijken doelen: ‘Je hebt een vol 
programma met de vakken die je moet 
geven en voelt daarbij druk omdat je 
voortdurend geconfronteerd wordt met 
doelen die gehaald moeten worden. Zo 
moeten de resultaten bijvoorbeeld wel in 
lijn zijn met die van vergelijkbare scholen.’ 
Om die druk het hoofd te bieden hebben 

Lorenzo en zijn twee collega’s scherp voor 
ogen wat de leerlingen aan het einde van 
het jaar moeten kennen en kunnen: ‘Daar 
ligt onze focus.’ 

Expliciete directe instructie
Om hun lessen zo doelgericht mogelijk te 
maken werken ze volgens de principes van 
expliciete directe instructie (EDI) waarbij 
ze hun instructie zoveel mogelijk beperken 
tot het aanleren van nieuwe onderdelen. 
Lorenzo geeft een voorbeeld: ‘Ik gaf een 
rekenles met voornamelijk optellen en 
aftrekken. Iets wat ze intussen met hun 

https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2018/02/werkdrukakkoord-po.pdf
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/expliciete-directe-instructie-pica
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ogen dicht kunnen. Maar er zat ook een 
som over een staartdeling in. Dat was 
nieuw voor ze en daar besteed ik dus mijn 
instructie aan.’ Een aanpak die motiverend 
werkt: ‘De kinderen willen niet steeds 
hetzelfde uitgelegd krijgen maar willen 
telkens iets nieuws leren.’ Daphne: ‘Omdat 
je je ervan verzekert dat zeker 80%van je 
groep uit de voeten kan met je instructie 
heb je je handen vrij om de resterende 
20% te bedienen én aandacht te geven 
aan de rest van de groep. Dat is met een 
instructietafel niet het geval. Dan sluit je je 
feitelijk van de rest van de groep af.’ 

Fris en fruitig
Werkdrukvermindering zit volgens de 
drie niet alleen in effectief en efficiënt 
lesgeven, maar ook in het zorgvuldig 
omgaan met andere taken. Zo proberen 
ze hun werkdag tussen vier uur en half vijf 
af te sluiten: ‘Dat is best spannend, want 
soms laat je iets liggen, maar je moet je 
tijd bewaken om te zorgen dat je ook de 
volgende dag weer fris en fruitig voor de 
groep staat.’ Belangrijk is dat er prioriteiten 
gesteld worden: ‘Is het nodig om een 
schriftje direct na te kijken of kan dat in 
een verloren moment en moet ik bepaalde 
gegevens nu invoeren of kan dat op een 
moment waarvan ik weet dat ik even mijn 
handen vrij heb.’ 

Steekproefsgewijs
De drie denken dat er ook tijdwinst te 
halen is door leerlingen meer te betrekken. 
Zowel bij het op orde houden van het 
klaslokaal als tijdens het onderwijsproces: 
‘Als je weet dat leerlingen stof 
beheersen kun je je afvragen of je elk 
schrift minutieus moet nakijken. Je 
kunt bijvoorbeeld ook leerlingen zelf 
laten nakijken en dat steekproefsgewijs 
controleren of instructie door leerlingen 
aan elkaar te laten geven.’ Toch denken 
ook zij dat structurele maatregelen pas 
echt zoden aan de dijk zetten: ‘Kleinere 
klassen. Zeker in de onderbouw. Meer 
handen in de klas. Een vakleerkracht 
voor gymnastiek. Veel meer kant en klare 
materialen. En goed werkende ICT.’ Het is 
een wensenpakket dat wat hen betreft op 
tafel komt als het team gaat overleggen 
over het werkdrukakkoord. Maar minstens 
zo belangrijk, vinden ze, is dat leerkrachten 
op de juiste wijze met hun vak bezig zijn en 
daardoor het vertrouwen krijgen van hun 
leidinggevenden: ‘Wij zijn professionals 
dus geef ons die ruimte.’

Meer informatie over het werkdrukakkoord:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/09/
werkdrukakkoord-bereikt-voor-het-primair-onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/09/werkdrukakkoord-bereikt-voor-het-primair-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/09/werkdrukakkoord-bereikt-voor-het-primair-onderwijs
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Schoolontwikkelingsbudget 
Zalmplaatschool: talentontwikkeling 
en loopbaanoriëntatie 
Directieleden Nico Bakker en Janneke Oudshoorn van de Zalmplaat in Hoogvliet 
legden recent op de website www.onderwijs010.nl uit waaraan zij hun 
schoolontwikkelingsbudget besteed hebben.

‘De meeste van onze leerlingen wonen in de wijken Zalmplaat, Boomgaardshoek en 
Meeuwenplaat’, vertelt Nico. ‘De wijken zijn als dorpen: als we een activiteit organiseren, 
zoals laatst tijdens een rommelmarkt, staan er soms wel honderd ouders klaar om 
te helpen. Ze zijn erg betrokken. De laatste jaren verkleuren de wijken, er is meer 
variatie in culturele achtergrond en leefstijl, maar ook met de nieuwe wijkbewoners 
hebben we goed contact. De verandering biedt nieuwe kansen. Een mooi voorbeeld is 
een Colombiaanse moeder, die in haar vrije tijd leerlingen kennis laat maken met de 
Spaanse taal. Spaanse les is een van de activiteiten die we kunnen aanbieden dankzij de 
leertijduitbreiding, mede mogelijk gemaakt door het schoolontwikkelingsbudget.’

Lees hier verder

https://onderwijs010.nl/
https://onderwijs010.nl/schoolontwikkelingsbudget-de-zalmplaat-talentontwikkeling-en-loopbaanori%C3%ABntatie
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Leerlingen De Klaver - Heijplaat 
in documentaireserie Mensjesrechten

In de docu-serie Mensjesrechten komen 
ontwapenende verhalen van kinderen en 
tieners van over de hele wereld aan bod. 
Wat gebeurt er als geluk in de knel komt?

‘Max, Emre, Yash, David en Hilson. Vijf 
vrienden uit dezelfde klas, allemaal 
geboren in Nederland maar ieder met 
totaal andere afkomst; Hollands, Turks, 
Surinaams, Syrisch en Chinees. Maar 
voor de hechte vriendengroep doen die 
verschillen er niet toe, hun dagelijkse 
omgeving is gelijk. Ze wonen op Heijplaat, 
een arbeiderswijkje verscholen in het 
immense havengebied van Rotterdam, 

letterlijk tussen de zeecontainers en de 
reusachtige schepen. Hier brengen ze al 
hun vrije tijd met elkaar door. Er is niet 
veel voor kinderen te doen en dit maakt 
de vriendschap extra belangrijk. Hoe is het 
om te leven in deze mini-maatschappij 
met alle verschillen in cultuur en religie en 
vooroordelen die er zijn? De jongens weten 
in ieder geval één ding zeker: zij kiezen 
voor vriendschap en wat hen verbindt: hun 
leven als échte Heijplaters, dat soms wel 
heel saai is…’

Kijk de documentaire hier

http://www.mensjesrechten.nl/gemist/docs-2018/heijplaters
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Deelname PCBO scholen 
aan de Week van de Hoop

Van 19 - 25 maart organiseerde Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk 
onderwijs, de Week van de Hoop. Een initiatief waarmee Verus samen met scholen wil 
laten zien wat een mooie initiatieven er ontstaan als kinderen hoop delen in eigen buurt, 
dorp of stad. Het doel is het creëren van een positieve beweging in de samenleving. In 
2017 was het thema ‘ik heb hoop’. Dit jaar draaide het om ‘ik deel hoop’. Net als vorig jaar 
deden ook ditmaal diverse PCBO scholen mee aan de Week van de Hoop.

Da Costaschool
‘Leerlingen van de Da Costaschool in Rotterdam deelden maandag 19 maart paraplu’s uit 
aan bewoners van de Landmanstraat. De straat in Charlois kreeg het in januari zwaar te 
verduren tijdens een hevige storm. Met de actie willen de leerlingen de buurtbewoners 
een hart onder de riem steken.’ Lees hier verder. Een filmpje over de actie vind je hier.

https://www.ad.nl/rotterdam/basisschoolleerlingen-geven-paraplu-s-aan-bewoners-landmanstraat-na-storm~a492769c/
http://ikhebhoop.nl/
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CBS Westpunt
‘Groep 5 en 6 openden de Week van de Hoop op het Centraal Station van Rotterdam 
met een flashmob. Open Rotterdam was erbij en maakte dit filmpje.’

De Hoeksteen
‘Op Basisschool De Hoeksteen begon de week van de hoop voor de leerkrachten met een 
originele opening! Iedereen kreeg een presentje met een spreuk waar zij hoop uit zouden 
kunnen putten.’

Meer informatie over 
de Week van de Hoop op 
de Facebook pagina 
van Verus

https://www.facebook.com/rotterdamisopen/videos/1786054874778144/?fref=mentions
https://www.facebook.com/IkhebHOOP
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De redactie van Elzendaal Info feliciteert de jubilarissen met hun kroonjaar en 
wenst alle ouders gelukkige jaren met hun pasgeborenen.

Jubilaris

Heugelijke Berichten

Het Middelpunt
Mevrouw L.T. Mekes - Pattiwaël
18 maart 2018, 40 jaar Onderwijs
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Geboortes

Op 13 januari 2018 is Mila geboren, dochter 
van Martijn en Tessa Moens, lerares op 
“De Klaver Carnisse”.

Op 30 januari 2018 is Imke geboren, 
dochter van Monique en Sander Visser, 
leerkracht op “Het Waterschip”.
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Op 7 februari 2018 is Siep geboren, 
zoon van Leendert en Ansjel van Brakel, 
lerares op “De Akker”.

Op 8 maart 2018 is Tobias geboren, 
zoon van Gijs en Judith van der Welle, 
lerares op de “Pniëlschool”.

Op 5 maart 2018 is James geboren, 
zoon van Fabian en Jennifer van Stralen, 
orthopedagoog op “De Regenboog VSO”.

Op 17 maart 2018 is Zoë geboren, 
dochter van Hans en Anne den Hertog, 
lerares op de “Prinses Margrietschool”.
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Agenda PCBO bijeenkomsten
De maandelijkse agenda van PCBO bijeenkomsten. Wilt u melding 
maken van een voor andere PCBO’ers relevante bijeenkomst geeft 
u deze dan door aan: E.Huizer@pcbordam.nl

De data voor de komende maanden:

17 april 2018 Raad van Toezicht

24 april 2018 Agendacie Forum

24 mei 2018 Forum

4 juni 2018 IB-bijeenkomst

19 juni 2018 GMR

25 juni 2018 Raad van Toezicht

29 juni 2018 PCBO Volleybaltoernooi

mailto:E.Huizer%40pcbordam.nl?subject=


Ouders als partner

Kinderen centraal

Vakmanschap en meesterschap

De wereld om ons heen


