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‘Met elkaar kom je verder’. Dat zegt Sander Visser. Sander is leraar bij CBS Het Waterschip 
in Pernis en lid van TEAM010, het platform dat  PCBO’ers meer van en met elkaar wil 
laten leren.  In deze Elzendaal Info vertelt Sander over de bijeenkomsten die TEAM010 
het komend schooljaar organiseert. Bijeenkomsten waar PCBO’ers praktische en 
theoretische kennis met elkaar kunnen delen. 

Uiteraard in deze Elzendaal Info aandacht voor de gaande en komende 
bestuursvoorzitter. Kees Terdu gaat met ingang van het nieuwe schooljaar met pensioen 
en blikt in een afscheidsinterview terug op zijn onderwijsjaren en tijd bij PCBO. In een 
kennismakingsinterview stelt zijn opvolgster, Diane Middelkoop, zich voor. Diane geeft 
nu nog leiding aan een vergelijkbaar schoolbestuur in Amsterdam en heeft er zin in om 
(weer) in het Rotterdamse actief te worden. Alvast een tipje van de sluier: ze stelt vast 
dat er bij PCBO ‘knetterhard en met hart en ziel wordt gewerkt voor kinderen op Zuid’. 

Verder in deze laatste Elzendaal Info van dit schooljaar onder meer het gebruikelijke 
nieuws vanuit de scholen en informatie over het Rotterdamse onderwijsfestival. Veel 
leesplezier en een fijne en relaxte zomervakantie!

Veel leesplezier!

Van de redactie

De Elzendaal Info wordt samengesteld door Ronald Buitelaar en Elise Huizer. 
De volgende Elzendaal Info kun je in oktober verwachten. Reacties en suggesties 
zijn welkom op ons redactieadres. De deadline voor het inleveren van je 
bijdrages is 21 september.

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

De prijs voor meest originele advertentie gaat 
wat ons betreft naar het Westpunt (Hoogvliet):
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Beatrixschool (Pendrecht):

Zalmplaat (Hoogvliet):
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Bogermanschool (Hillesluis):
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De Hoeksteen (Pendrecht):
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De Klaver (Carnisse):
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Het Open Venster (Lombardijen):
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De Parel (Beverwaard):
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GMR info (juni 2018)
Ditmaal geen vergaderverslag maar een oproep:
GMR zoekt nieuwe leden
Wat zoekt de GMR?
o  2 leerkrachten
 
Wat doet een GMR-lid?
o  toetsen van de uitvoering van bestaand beleid
o  zelf met voorstellen komen (vanuit M.R.), maar
o  dan boven schools

Welke inzet betekent dit voor jou?
o  4 - 6x per jaar vergaderen
o  informatie verzamelen, vanuit de M.R. of van 
o  teamleden

Welke voordelen biedt dit?
o  een vergoeding
o  extra taakuren
o  meedenken over voorgesteld beleid gebied

Interesse?
Stuur een mail naar:

Cor van Os cvanos@casema.nl 
   c.vanos@cbsdesleutel.nl
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De Hoeksteen prolongeert titel 
bij achtste PCBO volleybaltoernooi

Organisator Leo Regoord kijkt tevreden 
terug op een gezellig, sfeervol en vooral 
sportief treffen tijdens het achtste PCBO 
volleybaltoernooi in het Topsportcentrum. 
Dat De Hoeksteen na een eerste prijs 
in 2015 en een tweede in 2016 dit jaar 
opnieuw met de hoogste eer ging strijken 
is alleen dragelijk voor Leo omdat er iets 
prettigs voor hem tegenover stond: ‘Ik kon 
voor het eerst de tweede prijs aan mijn 
eigen volleybalteam uitreiken. Een prettig 

unicum!’ Uiteraard gunnen wij Leo en zijn 
team dit succes en wensen wij hen veel 
trainingsplezier voor het toernooi van 
komend jaar. Wellicht dat er dan zelfs een 
eerste plaats voor hen is weggelegd. 

De uitslag van 2018:
1. De Hoeksteen
2. Prins Willem Alexander
3. VSO A.J. Schreuderschool
4. De Akker



12 Elzendaal Info 2017 - 2018   Nr.: 5

PCBO in het nieuws
In de Schakel, een lokaal nieuwsblad dat in Barendrecht en omgeving verspreid 
wordt, verscheen een artikel over een samenwerkingsproject voor hoogbegaafden. 
Partners zijn PCBO en Calvijn. 

‘Nu al volgen vele leerlingen uit Rotterdam en omstreken het voortgezet onderwijs 
op het Zuider Gymnasium. Als begaafdheidsprofielschool specialiseert de school zich 
in gepersonaliseerde leerroutes waarbij leerlingen kunnen kiezen voor een regulier 
gymnasiumtraject, maar ook versneld examen kunnen doen in één of meer vakken. 
Ook is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Al jaren organiseert de school 
ook elke donderdag het Pregymnasium, een speciaal lesprogramma voor basisscholieren 
die wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Hierbij wordt intensief samengewerkt met 
het Rotterdamse basisschoolbestuur PCBO.’ 

Hier het hele artikel

Meer info over het pregymnasium

https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/38856/uniek-onderwijs-op-zuider-gymnasiumbasisschool
https://zuidergymnasium.calvijn.nl/pregymnasium
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Bestuursvoorzitter Kees Terdu neemt 
afscheid van PCBO

‘Het is mooi geweest’ 

Kees Terdu was 28 jaar werkzaam 
voor PCBO waarvan acht jaar 
als bestuursvoorzitter. In dit 
afscheidsinterview blikt hij terug op 
zijn onderwijsjaren. Een scherp omlijnd 
doel zegt hij nooit voor ogen te hebben 
gehad, maar wie hem kent weet dat zijn 
belangrijkste motivatie op Zuid ligt: ‘Ik 
heb iets terug willen doen voor het gebied 
waar ik geboren en getogen ben.’

Om maar direct met de deur in huis te 
vallen. Waarom ga je eigenlijk weg?
‘Ik heb mijn werk in de diverse functies 
met ontzettend veel plezier gedaan, 
maar er is meer. Op mijn leeftijd (Kees 
wordt in september 62 - red.) word je in 
toenemende mate in je omgeving met 

verdrietige dingen geconfronteerd. Ik heb 
daarom de keuze gemaakt om te stoppen 
met werken. Het is in de dubbele betekenis 
mooi geweest. Ik kies daar nu voor en ben 
ontzettend dankbaar dat ik die keuze kan 
en mag maken.’

Een afscheid is altijd een mooi moment 
om terug te blikken. Kun je vertellen hoe 
je op deze post terecht bent gekomen?
‘Ik ben zoals meer PCBO’ers opgeleid bij 
de Koningin Wilhelmina Kweekschool 
(KWK) aan de Binnenrotte in Rotterdam. 
Daarna ben ik gaan werken op een school 
voor moeilijk lerende kinderen (mlk) in 
Oud – Beijerland. Ik was er leerkracht en 
adjunct-directeur en heb in die tijd ook de 
akte buitengewoon onderwijs gehaald. 
In 1990 ben ik overgestapt naar de 
Heldringschool, toen nog een school voor 
moeilijk lerenden. In de tussentijd had ik 
mijn aktes MO-A en MO-B gehaald en was 
ik bezig met mijn doctoraal. Dat heb ik in 
1996 afgerond. Ik gaf toen ook deels les 
aan het Seminarium voor Orthopedagogie. 
Het was de tijd waarin het Weer Samen 
Naar School proces op gang kwam. Vanuit 
die gedachte nam het bestuur van de 
Heldringschool het initiatief om te fuseren 
met PCBO waardoor speciaal en regulier 
bestuurlijk onder één dak kwamen. In 1997 
begon ik parttime als beleidsmedewerker 
speciaal onderwijs bij PCBO en een jaar 
later werd ik directeur onderwijs. Weer 
later is die directiestructuur omgevormd 
in een College van Bestuur en Raad van 
Toezicht constructie en werd ik in 2010 
bestuursvoorzitter.’ 
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Had je een doel voor ogen 
toen je schoolbestuurder werd?
‘Nee, zeker niet. Ik zal niet zeggen dat het 
me allemaal is overkomen, maar ik heb 
geen van te voren uitgestippeld pad afge-
lopen. Wat wel dicht bij me ligt is onder-
wijs verzorgen aan kinderen die de wind 
niet mee hebben. Ik ben niet voor niets in 
het speciaal onderwijs gestart en op Zuid 
blijven werken. Ik wilde dicht bij het opera-
tionele veld zitten en daar verantwoorde-
lijkheid voor dragen. Ik denk dat die keuze 
ook met mijn biografie te maken heeft. Ik 
ben geboren op Zuid, in IJsselmonde, en 
ken er elk straatje. Ik voel daarom een ze-
kere verantwoordelijkheid om iets terug te 
geven aan het gebied waar ik groot werd. 
Het gebied is enorm veranderd maar ik 
voel me er nog steeds sterk betrokken bij. 
De rode draad in mijn werk was het creë-
ren van kansen voor kinderen.’

Heb je dat doel bereikt?
‘Ik denk dat ik er mijn steentje aan 
heb bijgedragen door bestuurlijke 
verantwoording te nemen. Als leraar en 
directeur heb je directe betekenis voor 
kinderen. Als bestuurder ben je meer 
voorwaardelijk bezig. In die hoedanigheid 
kon ik lijnen uitzetten waardoor scholen 
aan die opdracht kunnen werken. Ik zie 
het als een ketenverantwoordelijkheid die 
zowel voor leraar, directeur als bestuurder 
geldt. Als de een iets wil, maar de ander 
kan of wil niet dan lukt het niet. Ik heb 
geprobeerd die keten zo sterk mogelijk te 
maken en realiseer me dat ik niet meer 
ben dan een schakel in die ketting.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Dat zijn eigenlijk twee processen waar we 
met elkaar aan gewerkt hebben. Zo voer-

den we langdurig en goed het gesprek over 
identiteitsontwikkeling in de scholen. Hoe 
kunnen wij vanuit een eeuwenoude inspi-
ratie en zonder elkaar de maat te nemen 
een bijdrage leveren aan de samenleving 
van nu. Ik heb gezien hoe goed maar ook 
hoe ingewikkeld het was om dat gesprek 
op de scholen te voeren. Ik denk dat het 
fundament er ligt maar dat er op school-
niveau nog veel meer vorm en inhoud 
gegeven kan worden aan verbinding met 
de samenleving. Het tweede thema dat 
ik echt mooi vind is dat we stappen gezet 
hebben op het vlak van kwaliteitsbeleid. 
Niet omdat getallen heilig zijn maar omdat 
het een middel is om te sturen op onder-
wijskwaliteit en wat kinderen nodig heb-
ben. Daarin zijn we hier en daar scherp 
geweest en soms wel eens te scherp maar 
het denken in kwaliteitsbeleid heeft wel 
een hele mooie beweging in gang gezet.’

Wat heeft je als bestuurder 
het meest geraakt?
‘Heel dichtbij op kantoor was dat het 
overlijden van Patrick Dee. Van iets 
meer afstand was dat het wegvallen 
van mensen op onze scholen. Daarnaast 
denk ik aan tragische gebeurtenissen 
als de moord op het meisje Jennefer bij 
de Koppeling en de vader die geweld 
gebruikte op een van de andere scholen. 
Het raakt mij vooral omdat het mensen 
treft die vanuit passie op een school 
werken. Hen overkomt iets verschrikkelijks 
terwijl ze iets willen betekenen voor 
kinderen. Dat waren echte dieptepunten.’

Voor welke uitdagingen staat 
PCBO de komende jaren?
‘Ik heb zorgen of we de goede mensen 
weten te boeien en binden voor onze 
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scholen. Het is een landelijke zorg, 
maar hier op Zuid hebben we een 
extra uitdaging. Het lukt ons nog 
steeds onvoldoende om mensen die 
hier opgroeien voor het onderwijs te 
interesseren. Die móeten we zien te 
vinden. Daarnaast moeten we mensen 
zien te interesseren om van buiten Zuid 
naar hier te komen om dat mooie en 
dankbare werk te doen. Zuid verdient het.’

Wat ga je zelf doen?
‘We gaan eerst naar onze kinderen in 
Zuid-Afrika, waar een tweede kleinkind 
verwacht wordt. Daarna gaan we reizen 
en onder meer met de Eendracht naar 
Suriname. Een periode agendaloos 
afkicken. In maart 2019 hoop ik me dan 
bezig te kunnen houden met nieuwe 
plannen. Niet in de sfeer van bestuurlijke 
of toezichthoudende klussen. Dat 
moet niet alleen gedaan worden door 

gepensioneerd en grijs maar vooral 
ook door jonge energieke mensen met 
een vernieuwende blik. Ik wil best nog 
eens als klankbord fungeren maar niets 
structureels meer doen. Wat ik wel wil 
zijn operationele dingen als het besturen 
van de buurtbus, koffiedrinken in de 
Pauluskerk, de havenmeester vervangen 
als hij ziek is. Praktische klussen waarbij ik 
in contact sta met mensen.’

Wat ga je het meeste missen, denk je?
‘Die vraag krijg ik de laatste tijd vaak. Ik 
weet het eigenlijk niet. Het is moeilijk 
voorstelbaar. Ik denk dat ik vooral de 
ontwikkeling van de stad zal missen. Ik 
woon in de Hoeksewaard en ben razend 
nieuwsgiering hoe de dynamiek van de 
stad zich de komende jaren verder gaat 
ontwikkelen. Ik kan dat nog niet loslaten 
dus je zult mij en mijn vrouw vast en zeker 
af en toe op de markt tegenkomen.’

Wil je nog iets kwijt aan je opvolger en je mede PCBO’ers?
‘Ik wil eigenlijk volstaan met onderstaande tekst van Jan Gispen:

Kinderen vormen het grootste menselijk kapitaal.
Zij hebben niet voor onderwijs gekozen.
Zij zijn afhankelijk van jou en je leraren. 
Ze hebben maar een jeugd.
Je doet het voor en in opdracht van de maatschappelijke omgeving.
Dus: alleen het beste is goed genoeg.

Het zijn niet jouw kinderen.
Het is niet jouw geld.
Het zijn niet jouw mensen.
Je hebt wel buitenproportionele invloed
Dus: alleen jouw beste is goed genoeg

Ik ben me bewust dat ik met dit citaat de lat hoog leg, 
maar ik vind dat de kinderen op Zuid dat verdienen.’
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Buiten spelen én buiten
leren bij de Schreuderschool

De recente Nationale Buitenlesdag was voor Anneloes Berends van de SO (Speciaal 
Onderwijs) afdeling van de A.J. Schreuderschool in Lombardijen een mooie aanleiding 
om niet alleen buiten te spelen, maar ook buiten te leren. Anneloes is groepsleerkracht 
van Madurodam, een van de groepen van de A.J. Schreuderschool. Anneloes: ’We hebben 
onze woordenschatles en leesles buiten gedaan. Dat was erg leuk en fijn omdat we 
lekker konden bewegen tijdens het leren.’
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Voor in je agenda:

30 augustus: Feestelijke opening 
Rotterdams onderwijsjaar
1 - 5 oktober: 
Onderwijs Festival Rotterdam

Met de laatste loodjes nog voor de boeg 
en wellicht al dromend van de komende 
vakantieweken zijn je gedachten misschien 
nog niet bij het komend schooljaar. Toch 
vallen we je er vast lastig mee, want er 
komen een aantal leuke activiteiten aan 
waarvoor je je nu al kan (en als je zeker wilt 
zijn van een plaats, moet) inschrijven. 

Opening Rotterdams 
onderwijsjaar
Een evenement met vermaak en 
inspiratie. Keynotespreker is inspirator 
en trendwatcher Ruud Veltenaar. In zijn 
inspiriment ‘Stop Stealing Dreams’ vertelt 
hij over de toekomst en transformatie 
van het onderwijs en laat hij zien hoe de 
focus verschoven kan worden naar het 
ontdekken, ontwikkelen en exploiteren 
van ieders potentieel. Hoe maken we het 
verschil in de toekomst? Aanmelden kan 
via www.openingonderwijsjaar.nl

Onderwijs Festival Rotterdam
Een week vol interessante en inspirerende 
activiteiten op verschillende locaties, voor 
en door iedereen die zich betrokken voelt 
bij het onderwijs in Rotterdam. Met o.a.:
Dwars door de stad
De hele week zijn er dwars door de stad 

uiteenlopende activiteiten. Bedrijven en 
instellingen bieden schoolklassen een 
bijzondere leerervaring aan. Optredens, 
demonstraties, rondleidingen, lessen op 
speciale locaties en nog veel meer. Het 
doel is om zelf dingen te doen en ervaren 
hoe leuk en innovatief onderwijs kan zijn. 
Aanmelden
Onderwijsparade
Tijdens de Onderwijsparade krijgen 
ouders en opvoeders en medewerkers 
ouderbetrokkenheid antwoorden op 
vragen als: ‘Hoe kan ik nog steviger 
betrokken raken bij de ontwikkeling van 
mijn kind op school?’ Het thema van dit 
jaar is ‘vernieuwend onderwijs’. In het 
programma preekt Berthold Gunsters, 
bekend van het boek ‘Lastige kinderen? 
Heb jij even geluk’, spreekt over omdenken 
in opvoeding en onderwijs. Voor ouders 
zijn er interessante workshops.
Nacht van het onderwijs
Het Onderwijs Festival Rotterdam sluit 
af met een spetterend en avondvullend 
programma in KINO, dat door gaat tot in 
de kleine uurtjes. Voor iedereen die zich 
verbonden voelt met het onderwijs in 
Rotterdam zijn er activiteiten: inspiratie, 
entertainment, een geweldige hoofd-
act en volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.

Houd de website in de gaten voor 
volledige info en updates.

https://gemeenterotterdam.eventlerapp.com/nl-nl/openingonderwijsjaar1819
https://gemeenterotterdam.eventlerapp.com/nl-nl/dwarsdoordestad
https://onderwijs010.nl/onderwijsparade
https://onderwijs010.nl/onderwijs-festival-rotterdam
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Wat begon als PCBO plein en omgedoopt werd in de Tafel van Zes heeft inmiddels 
een nieuwe naam gekregen die beter verwoordt wat de deelnemers voor ogen staat: 
TEAM010: Together Everyone Achieves More. Elzendaal Info liet zich door een  
van de leden van TEAM010 bijpraten.

Sander Visser is leraar van groep vijf bij CBS Het Waterschip in Pernis. Hij staat 
inmiddels een jaar of twintig voor de klas, waarvan tien in Pernis. In zijn vorige 
werkkring was hij gewend om op andere basisscholen rond te kijken en met collega’s 
contact te hebben. In Pernis heeft hij die mogelijkheid lang gemist: ‘Zeker toen we 
nog een een-pitter waren, maar ook sinds we bij PCBO gekomen zijn. Je zit hier 
toch wat geïsoleerd van andere scholen.’

TEAM010 wil contacten tussen PCBO’ers 
verder versterken

‘Met elkaar kom je verder’
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Strategie
Sander was daarom maar wat blij toen hij in de Elzendaal Info las dat Jacqueline Blaak, 
beleidsondersteuner bij PCBO, een ontmoetingsplatform wilde beginnen:  
‘Ik heb me direct aangemeld.’ Inmiddels is de initiatiefgroep enkele malen bijeen 
geweest en is een strategie uitgestippeld: ‘We organiseren komend schooljaar een 
aantal bijeenkomsten waar PCBO leraren elkaar kunnen ontmoeten. Inhoudelijk 
blijft het open want we willen dat zij zelf bepalen wat er aan de orde komt. We 
hopen wel dat PCBO’ers vooral gebruik gaan maken van elkaars expertise. Dat kan 
uiteenlopen van elkaar helpen met het organiseren van een sportdag tot aanbod 
voor hoogbegaafde leerlingen. We organiseren geen studiedagen of zo, die zijn er al 
genoeg. Iedereen loopt binnen met een eigen vraag en de deur uit met iets praktisch, 
dat direct te gebruiken is in je lessen’

Mud run
Om nog duidelijker te maken waar de bijeenkomsten voor staan is de naam ervan 
gewijzigd in TEAM010; Together Everyone Achieves More. Sander: ‘Je kunt het 
onderwijs een beetje vergelijken met een mud run. Soms heb je het gevoel dat je  
maar wat aanmoddert en iets mist. Dan is het goed om te weten dat samenwerking 
met anderen je verder kan brengen.’

AZC school
De bijeenkomsten starten in de loop van het nieuwe schooljaar en worden per gebied 
georganiseerd. Sander: ‘We hebben de scholen per gebied gegroepeerd. Zo zijn er 
bijvoorbeeld bijeenkomsten in Hoogvliet, Feijenoord en IJsselmonde. Overigens 
hoef je niet persé naar een bijeenkomst in jouw gebied. Je bent overal welkom. We 
verwachten in september op een bijzondere plek af te trappen; de AZC school in de 
Beverwaard. We kunnen ongetwijfeld veel leren van de ervaringen van collega’s daar. 
Hopelijk zien we veel mensen elkaar praktisch op weg helpen!’
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Nieuwe bestuursvoorzitter 
Diane Middelkoop stelt zichzelf voor

‘Het loont om in jezelf te investeren’

Diane Middelkoop (1960) volgt met ingang van het nieuwe schooljaar Kees Terdu op 
als bestuursvoorzitter van PCBO. Diane is nu nog bestuursvoorzitter van ASKO, ‘de 
grootste organisatie voor primair katholiek/oecumenisch onderwijs in Amsterdam 
en omstreken.’ ASKO telt 32 scholen. Uiteraard waren wij benieuwd naar de persoon 
achter de bestuurder en spraken Diane daarom recent over haar persoonlijke 
ontwikkeling, ervaring, bestuursstijl en verwachtingen.

Diane Middelkoop is zevenenvijftig jaar en 
moeder van vier kinderen. Diane woont 
in Schiedam en is gehuwd met organist, 
klavecimbelspeler en stadsbeiaardier  
Geert Bierling. Diane is aan het Rotter- 
damse conservatorium opgeleid tot 
uitvoerend musicus orgel en docerend 

musicus klavecimbel. Het is misschien 
niet de achtergrond die je verwacht bij een 
schoolbestuurder, maar Diane ziet haar 
conservatoriumopleiding dan ook niet als 
een eindpunt, maar als een startpunt voor 
haar verdere ontwikkeling.’

https://www.askoscholen.nl/Paginas/ASKO.aspx
http://www.geertbierling.nl/bio/
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Roots
Geert leert zij zevenendertig jaar geleden 
tijdens de opleiding kennen. Een jaar later 
zijn ze gehuwd. Het jonge stel woont 
kort in Rotterdam, maar verhuist naar de 
Hoeksche Waard. Het lijkt Diane beter 
dat de kinderen in een rustige omgeving 
opgroeien. Voor de in Rotterdam geboren 
Geert voelt de verhuizing in 1989 als 
een ontvoering. Voor Diane is het een 
terugkeer naar haar roots. Ze is geboren 
en getogen in Numansdorp en blikt 
liefdevol terug: ‘Ik ben van eenvoudige 
komaf. Mijn moeder was huisvrouw en 
had alleen lagere school. Mijn vader had 
twee jaar middelbaar onderwijs gevolgd en 
werkte als timmerman. Zij hebben de weg 
vrijgemaakt voor mijn ontwikkeling.’

Voldoening
Als haar oudste kind naar de basisschool 
gaat wordt Diane gevraagd om zitting te 
nemen in het schoolbestuur, een één-
pitter: ‘Dat was iets volslagen nieuw voor 
me. Mijn ouders waren niet actief in kerk 
of politiek waardoor ik de benodigde 
kwaliteiten en vaardigheden moest 
ontwikkelen door te doen.’ Het besturen 
geeft haar echter zoveel voldoening dat zij 
tijdens de fusiegolven en schaalvergroting 
van de jaren negentig vol vertrouwen 
met een andere schoolbestuurder aan de 
slag gaat om alle protestants-christelijke 
scholen in de Hoeksche Waard onder één 
bestuurlijke paraplu te brengen. Het blijkt 
de ultieme leerschool: ‘Ik heb toen zó véél 
geleerd. Vooral over conflictbeheersing 
want er moest natuurlijk veel weerstand 
bij ouders, bestuurders en leraren 

overwonnen worden. Het was echt 
learning by doing.‘

Strenge planning
In die periode ontdekt Diane dat zij haar 
vleugels verder wil uitslaan: ‘Ik was 
vrijwel mijn hele leven met muziek bezig, 
organiseerde met Geert concerten en had 
een bloeiende lespraktijk. Maar het thuis 
alleen maar met muziek bezig zijn ging me 
beklemmen. Diane besluit rechten te gaan 
studeren. Bij de Open Universiteit zodat 
het te combineren is met het gezin en haar 
andere bezigheden: ‘Ik stond ’s morgens 
om zes uur op, werkte en leefde acht jaar 
lang volgens een zeer strenge planning en 
vermaakte mij desondanks toch ook nog 
met etentjes en concerten. Terugkijkend 
vraag ik me af hoe ik het deed. Ik zou het 
nu niet meer kunnen.’ 

Harmonie
Haar praktijkstage en aansluitend 
dienstverband als jurist arbeidsrecht bij de 
Besturenraad (tegenwoordig Verus – red.) 
leert haar met arbeidsconflicten omgaan: 
‘Je weet bij een arbeidsconflict dat er aan 
beide kanten beschadigingen zijn ontstaan. 
Dus leerde ik bij de Besturenraad eerst 
goed te onderzoeken wat er echt gebeurd 
is en te zorgen dat twee partijen tevreden 
de deur uitstappen. Dat past bij mij. Als 
het in harmonie kan, doe ik het graag in 
harmonie.’ 

‘Mijn mooiste werkervaring’
Dat min of meer toevallige ontmoetingen 
soms bepalend kunnen zijn voor je 
verdere ontwikkeling ontdekt Diane als 
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ze via de helpdesk van de Besturenraad 
in aanraking komt met een interim 
manager van BMC: ‘We hadden een 
aantal maal contact en raakten in gesprek 
over onderwijs en werk. Zij vond dat ik 
leiderschapskwaliteiten had en vroeg 
zich af of ik bij de Besturenraad wel op 
mijn plaats was.’ Diane gaat bij zichzelf 
te rade of zij bij een adviesorganisatie 
als BMC zou kunnen en willen werken: 
‘Ik zou bijvoorbeeld full time aan de slag 
moeten.’ Het kennismakingsgesprek is 
de opmaat voor wat zij terugblikkend 
‘misschien wel mijn mooiste werkervaring’ 
noemt: ‘Ik heb van 2006 tot 2011 bij BMC 
gewerkt, ontzettend veel geleerd en het 
geweldig naar mijn zin gehad. Bij BMC 
heb ik vooral geleerd hoe zinvol het is 
om in jezelf te investeren. Het levert je 
zoveel op.’ In haar werk maakt ze onder 
meer kennis met Amsterdam West, een 
gebied dat vanwege de stapeling van 
problematieken enigszins vergelijkbaar 
is met Rotterdam Zuid. Ze werkt voor en 
met gemeentelijke diensten, specialiseert 
zich in medezeggenschapsrecht en wordt 
opgeleid tot mediator. 

Slecht geslapen
Rond 2011 beginnen de gevolgen van 
de kredietcrisis voelbaar te worden. 
Budgetten worden krapper en uiteindelijk 
stort ook de adviesmarkt in. BMC wordt 
flink getroffen: ‘Ik vond het verschrikkelijk. 
Ik had er zo naar mijn zin, maar het was 
niet anders. Ik werd gedwongen om over 
mijn toekomst na te denken. Ik vroeg me 
af waar ik energie van kreeg, waar ik paste. 
Ik kwam tot de conclusie dat ik mezelf rijp 

achtte om ergens eindverantwoordelijk te 
worden. Liefst in het onderwijs.’ Het toeval 
wil dat het Amsterdamse schoolbestuur 
ASKO juist op dat moment op zoek is naar 
een nieuwe bestuursvoorzitter. Het is een 
kans die Diane met beide handen aangrijpt: 
‘Ik kende de grootstedelijke context van 
Amsterdam inmiddels goed, was van 
mening dat ASKO een solide organisatie 
was en dacht dat ik daar mijn bestuurlijke 
kwaliteiten verder kon laten rijpen.’ Een 
jaar later rollen echter de nodige lijken uit 
de ASKO kast. Diane wordt onder meer 
geconfronteerd met een tekort van twee 
miljoen en een forse financiële claim van 
het participatiefonds: ‘Toen heb ik een paar 
nachten slecht geslapen, want om dat op 
te lossen was financiële expertise nodig. Ik 
weet niet of ik aan die klus begonnen was 
als ik dat had geweten.’

Critical friend
Diane besluit de problemen eerst maar 
eens goed te analyseren om ze vervolgens 
stuk voor stuk aan te pakken: ‘We hebben 
een drie jaren plan gemaakt en met elkaar, 
bestuur en directeuren, de schouders 
eronder gezet. Het gevolg: minder budget, 
minder leermiddelen, minder formatie. 
We hebben het gered, maar het heeft flink 
pijn gedaan.’ Diane is ervan overtuigd dat 
het gelukt is omdat het een gezamenlijke 
uitdaging was: ‘Dat was een trendbreuk, 
want de slogan van ASKO was ‘Eenheid in 
verscheidenheid’. Ik heb dat omgebogen. Ik 
vind dat we het karwei met elkaar moeten 
klaren en dat de bestuurder als een critical 
friend meekijkt. Ik ben ook voorstander 
van maatwerk. Bij ASKO spreken we een 
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aantal malen per jaar met de directeuren 
over diverse onderwerpen en intensiveren 
we de gesprekken als daar aanleiding voor 
is.’

Grootstedelijk
En nu, na zeven jaar, vindt Diane het mooi 
geweest: ‘Mijn opdracht was om ASKO op 
de kaart te zetten en vanuit een bestuurlij-
ke visie samen met de directeuren te wer-
ken aan het doorontwikkelen van kwaliteit. 
Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. 
Natuurlijk wacht ook mijn opvolger weer 
werk genoeg, want onderwijs is immers 
nooit af.’ In haar rugzak neemt ze een flinke 
lading ervaring mee. Zowel met het be-
sturen van een grote onderwijsorganisatie 
als met politiek en bestuurlijk overleg: ‘Ik 
bestuur samen met een collega vanuit het 
openbaar onderwijs het Breed Bestuurlijk 
Overleg in Amsterdam waarin zo’n veertig 
besturen voor primair onderwijs partici-
peren. In die rol heb ik veel ervaring opge-
daan met grootstedelijke besluitvorming. 
Ik ken het politieke en bestuurlijke klappen 
van de zweep inmiddels van haver tot gort.’

Modern kwaliteitsonderwijs
Wat Diane’s beeld van PCBO betreft moet 
ze afgaan op wat ze in de stukken heeft 
gelezen, op de website heeft gezien en 
in gesprekken heeft gehoord: ‘Ik heb nog 
geen school bezocht, maar ik heb de indruk 
dat PCBO een solide organisatie is en dat 
de scholen doorgaans van goede kwaliteit 
zijn. Mensen werken volgens mij met 
hart en ziel bij PCBO en iedereen werkt 
knetterhard om kinderen op Zuid de beste 
kansen te bieden. Ik hoop dat mijn beeld 

klopt, want dat wij-gevoel is belangrijk 
om de club nog sterker te maken.’ Toch 
maakt Diane nog wel melding van iets dat 
haar is opgevallen: ‘Ik heb de indruk dat 
de organisatie tamelijk bescheiden is over 
de eigen kwaliteiten. Het heeft wellicht te 
maken met het DNA van PCBO, maar ik 
vind het belangrijk dat bestuur en scholen 
een helder en herkenbaar gezicht hebben. 
Ik zie ernaar uit om dat samen met de 
directeuren vorm te geven. Helder maken 
hoe PCBO scholen vanuit oude waarden 
invulling geven aan waarden gedreven 
en modern kwaliteitsonderwijs. Ik vind 
het bijvoorbeeld bijzonder belangrijk dat 
elk kind bij PCBO kennis maakt met alle 
geloven en daarover leert filosoferen en 
discussiëren. Verder laat ik de inhoud 
even voor wat het is want eerst wil ik 
de komende maanden iedereen en alles 
leren kennen. Van de medewerkers bij het 
bestuursbureau tot iedere school en elke 
directeur. Pas daarna zetten we met elkaar 
de koers uit en gaan we gezamenlijk aan 
de slag om verder aan PCBO te bouwen.’

http://bboamsterdam.nl/
http://bboamsterdam.nl/
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Jaarlijkse verkiezing 
Rotterdams leraar/pedagogisch 
medewerker/lerarenteam van start
Een lerarenteam, leraar of pedagogisch medewerker op het oog die volgens jou wel 
eens in het zonnetje mag worden gezet. Geef hen, hem of haar op voor de leraar van 
het jaar verkiezing. Je kunt nog aanmelden tot 6 september.

Hoe werkt de verkiezing? 
n  Leraren nomineren kan van maandag 11 juni tot en met donderdag 6 september 

2018
n  Van maandag 17 t/m vrijdag 21 september kan iedere Rotterdammer zijn of haar 

stem uitbrengen
n  Een deskundige jury kiest uit de top drie met de meeste stemmen per categorie 

één winnaar
n  Op vrijdag 5 oktober maakt de wethouder de winnaars bekend tijdens een 

feestelijke bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie op www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl
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Leerlingen Da Costa blijven 
wakker voor Hartstichting
Dit jaar organiseerde de Da Costa in de Afrikaanderwijk voor de derde maal een 24 uurs 
actie. Tijdens deze actie blijven leerlingen van groep zeven en acht een etmaal lang 
wakker om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar was onder meer ziekte van een 
IB’er aanleiding voor drie leerlingen uit groep 8 om geld op te halen voor de Hartstichting. 
De leerlingen volgden naast reguliere lessen een aanvullend programma. De actie leverde 
ruim zeshonderd euro op.
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Masterclass Engels en Rekenen/Wiskunde 
voor leerlingen Zalmplaatschool en 
Het Middelpunt
Hoe zorg je ervoor dat basisschoolleerlingen optimaal voorbereid aan het voortgezet 
onderwijs beginnen? PCBO basisscholen CBS Het Middelpunt en PCB Zalmplaat en 
de scholen voor Voortgezet Onderwijs Penta College en Einstein Lyceum in Hoogvliet 
denken er iets op gevonden te hebben. Zij sluiten het schooljaar af met een serie 
Masterclasses Engels en Rekenen/Wiskunde.

Adjunct-directeur Janneke Oudshoorn van 
de Zalmplaatschool is blij met de samen-
werking tussen de twee basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs. Janne-
ke verwacht dat de masterclasses een eind 
maken aan een hardnekkig probleem: ‘Het 
Engels bij het voortgezet onderwijs is voor 
veel leerlingen te moeilijk en het rekenen 
te makkelijk. Om ons aanbod beter met dat 
van het voortgezet onderwijs af te stem-
men hebben we samenwerking gezocht.’

Zes masterclasses
Het resultaat is een serie van zes 
masterclasses Engels en rekenen/
wiskunde die verzorgd wordt door leraren 
van beide scholen voor voortgezet 
onderwijs. Vier masterclasses vinden 
plaats op de basisschool. Twee bij het 
Einstein Lyceum en het Penta College. 
Leerlingen die volgend schooljaar naar 
het Einstein Lyceum gaan en leerlingen 
met een havo/vwo advies, krijgen les op 
Het Middelpunt en het Einstein Lyceum. 
Leerlingen die naar het Penta College 
gaan en leerlingen met een VMBO advies, 
krijgen les op PCB Zalmplaat en het Penta 
College.

Superleuk
Inmiddels zijn de eerste masterclasses 
gegeven en lijken ze het verwachtte effect 
te hebben. Janneke: ‘De leerlingen vinden 
het superleuk. Ze krijgen op een heel ander 
niveau Engels en leren hun toekomstige 
leraren alvast een beetje kennen.’ Aan het 
reken/wiskundeprogramma moet nog 
wat gesleuteld worden: ‘Dat is nog iets te 
makkelijk voor onze leerlingen.’
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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

Beatrix
Mevrouw C.H. Noppen - Verspoor

10 mei 2018, 25 jaar Stichting en Onderwijs

De Koppeling
Mevrouw M. Luiten

5 juni 2018, 25 jaar Onderwijs

Het Open Venster
De heer S.J. Vormeer

9 juni 2018, 40 jaar Stichting en Onderwijs

Bogermanschool
Mevrouw G.R. Wolthaus - Kleiman

20 juni 2018, 40 jaar Onderwijs

Bogermanschool
Mevrouw W.R.W. Veenendaal - Schroot

28 juni 2018, 40 jaar Onderwijs
1 augustus 2018, 40 jaar Stichting

A.J. Schreuderschool SO en De Regenboog SO
Mevrouw M. Bennink - van der Weele

1 juli 2018, 40 jaar Onderwijs

A.J. Schreuderschool VSO
Mevrouw A.C.F. Hoeksema

1 juli 2018, 40 jaar Onderwijs

Zalmplaat
De heer N. Bakker

6 juli 2018, 25 jaar Onderwijs
23 augustus 2018, 25 jaar Stichting

Beatrix
De heer A.J. Wink

21 juli 2018, 25 jaar Onderwijs

Steven Stemerdingschool
Mevrouw J. Bezemer

23 juli 2018, 40 jaar Stichting en Onderwijs
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Geboortes

Op 25 maart 2018 is Sophie geboren, 
dochter van Jeroen en Alexandra Meure, 
lerares op de “Vreewijkschool”.

Op 26 maart 2018 is Rahul geboren, zoon 
van Ritish Mohan en Shefira Mannoe, 
voorschoolleidster op de “Wilhelminaschool”.
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Op 9 april 2018 is Finn geboren, 
zoon van Thomas en Ashley de Meulder, 
lerares op “De Wissel”.

Op 11 mei 2018 is Danick geboren, 
zoon van André en Bernadette Schenau, 
lerares op de “A.J. Schreuderschool VSO”.

Op 20 april 2018 is Nil geboren, 
dochter van Evren en Nesrin Dogan, 
lerares op de “AZC-school”.

Op 28 mei 2018 is Manuel geboren, 
zoon van Job en Eline Neven, lerares op 
“De Hoeksteen”.
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Op 30 mei 2018 is Jesse geboren, 
zoon van Gerald en Vallonne Snoei, 
lerares op de “Zalmplaat”.

Op 8 juni 2018 is Kenan geboren, 
zoon van de heer Kivanç en Seher Karaca, 
lerares op  “De Wissel”.

Op 3 juni 2018 is Novan geboren, 
zoon van Iwan en Dewi Specht, 
lerares op de “Vreewijkschool”.
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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:

4 september 2018  Agendacie Forum

18 september 2018  Raad van Toezicht

20 september 2018  Forum

2 oktober 2018  GMR

16 oktober 2018  Agendacie Forum

30 oktober 2018  Raad van Toezicht

1 november 2018  Forum



Ouders als partner

Kinderen centraal

Vakmanschap en meesterschap

De wereld om ons heen


