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Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 
is verantwoordelijk voor het onderwijs op vijf 
basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en 
Langbroek.  

Op deze scholen zitten ongeveer 900 leerlingen in 
de leeftijd van 4-13 jaar. Elke school is anders, niet 
alleen qua grootte maar bijvoorbeeld ook qua onder-
wijsvisie. Die verschillen mogen er zijn, maar het  
beleid en de activiteiten van de scholen passen wel 
binnen de koers en de kaders van onze stichting.  
Die kaders zijn trouwens niet in beton gegoten.  

De wereld om ons heen verandert. Waar nodig  
sturen we bij of verleggen we onze koers.  
De afgelopen anderhalf jaar, waarin we geconfron-
teerd zijn met COVID-19, heeft laten zien hoe flexibel 
onze organisatie en onze leerlingen zijn. Dat geeft 
veel vertrouwen voor de toekomst. 

In deze publieksversie geef ik u graag een indruk  
van de koers. Veel leesplezier! 

Henny Sikken
voorzitter college van bestuur

VOORWOORD
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Al onze scholen zijn openbaar. Dat betekent dat elk 
kind welkom is en mag zijn wie het is. In Wijk bij 
Duurstede gaat bijna de helft van de kinderen naar 
het openbaar onderwijs. We zijn er trots op dat we 
zo’n groot deel van de leerlingen onderwijs op onze 
scholen kunnen geven.

LANDELIJKE CODE VAN GOED BESTUUR
Onze stichting werkt volgens de landelijke Code van 
Goed Bestuur. Dat betekent dat bestuur en intern  
toezicht gescheiden zijn. Deze functies worden  
vervuld door een college van bestuur (één persoon) 
en een raad van toezicht (vijf personen). 

ONZE STICHTING

Openbaar onderwijs 

Op een openbare school is iedereen welkom.  
Brede school Het Anker neemt dat wel heel 
letterlijk, vertelt adjunct-directeur Kim de Mos.  
Als het aan deze school ligt, hoeft geen enkel 
kind buiten het mooie vestingstadje Wijk bij  
Duurstede onderwijs te volgen.

‘We vinden dat alle kinderen gewoon met vriend-
jes en vriendinnetjes uit de buurt naar school 
moeten kunnen. Ons motto is dan ook: geen kind 
Wijk uit. We hebben onder meer een taalklas voor 
nieuwkomers die nog niet of nauwelijks Neder-
lands spreken en soms zelfs in hun eigen taal niet 
kunnen lezen en schrijven. In de ochtenden leren 
zij Nederlands in de taalklas. In de middagen 
gaan ze naar hun jaargroep, waar bijvoorbeeld 
gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele  
ontwikkeling, burgerschap en de zaakvakken.  
Ook hebben we twee Explora-groepen voor  
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast de 
reguliere groepen hebben we zes inclusieve 
groepen, waarin ook leerlingen zitten met een 
indicatie voor het speciaal (basis)onderwijs. 

Ik vind het heel mooi dat we dit als school alle-
maal kunnen bieden. De maatschappij bestaat 
niet uit hokjes. Op onze school leren kinderen al 
op jonge leeftijd dat iedereen erbij hoort en dat 
we allemaal van elkaar kunnen leren.’

Grote bevlogenheid 
 
‘Sinds september 2020 ben ik lid van de raad van 
toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk  
bij Duurstede. 

Op de scholen die ik in deze periode heb bezocht, 
zie ik passie en bevlogenheid. Ook in deze woeli-
ge tijd weten scholen zich staande te houden en 
willen zij een zo goed mogelijk leer- en leefkli-
maat creëren voor de kinderen. Ik zie een sterke 
focus op onderwijskwaliteit. Daar word ik blij van, 
want scholen hebben natuurlijk de maatschappe-
lijke opdracht om elk kind verder te brengen en 
zo veel mogelijk op maat te bedienen. Soms zijn 
er informele momenten waarvoor de raad van 
toezicht wordt uitgenodigd. Die benut ik graag. 
Het zijn mooie gelegenheden om de sfeer te 
proeven en verhalen uit de praktijk te horen. 

Er zijn grote verschillen tussen de vijf scholen. 
Onderling valt er veel te leren van die verschillen. 
Dit is de laatste jaren al flink bevorderd door de 
bestuurder, maar onderlinge uitwisseling en  
interne mobiliteit kunnen ongetwijfeld verder  
worden gestimuleerd.’ 
 
Jan Willem van den Boogert  
lid raad van toezicht

“ “
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De gmr: 
verbinding tussen  
stichting en scholen 

‘Van elke school zit zowel een ouder als een per-
soneelslid in de gmr. Daardoor hebben we goed 
zicht op wat er speelt en kunnen we de verbin-
dende schakel zijn tussen de bestuurder en de 
scholen. De samenwerking tussen de gmr en de 
bestuurder is goed. We krijgen echt de ruimte  
om kritisch mee te denken. Daardoor ontstaat 
beleid dat we met elkaar dragen. 

De gmr heeft een bijdrage geleverd aan alle 
speerpunten uit het koersplan. Een van de the-
ma’s die we heel belangrijk vinden, is eigenaar-
schap. Eigenaarschap is niet alleen bepalend voor 
het succes van de stichting en de scholen, maar 
óók voor het succes van de gmr. Bij alle gmr- 
leden is het gevoel van eigenaarschap groot.  
We voelen ons nauw betrokken bij de uitdagin-
gen waar de scholen en de stichting voor staan. 
We zijn heel gedreven om een bijdrage leveren 
aan het creëren van een fijne en gezonde leer-  
en werkomgeving voor leerlingen en personeel.’ 

Mardi Barten
lid gmr

“
(G)MR
Elke school heeft haar eigen medezeggenschapsraad, 
waarin ouders en personeelsleden zitten. 
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr).
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ONDERWIJS

Kwaliteitsdoelen: 
ouders en belanghebbenden
 
• Ouders zijn tevreden over de school   
 van hun kind(eren).
• De scholen werken effectief samen   
 met partners.

Kwaliteitsdoelen: 
onderwijs
 
• Ons onderwijsaanbod is eigentijds, 
 gericht op een brede ontwikkeling en   
 afgestemd op de kerndoelen.
• We kennen de ontwikkeling van   
 onze leerlingen en stemmen    
 het onderwijs daarop af.

Kwaliteitsdoelen: 
de leerlingen

• De leerlingen voelen zich veilig.
• De leerlingen behalen resultaten op de  
 kerndoelen die passen bij de leerling-
 populatie.
• De leerlingen vervolgen met succes  
 hun schoolloopbaan in het voortgezet  
 onderwijs.
• De leerlingen zijn tevreden over de  
 school.

Onze scholen zijn leer- en werkplaatsen, waar 
kinderen leren leren, waar ze oefenen met samen-
werken en waar ze leren om verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun eigen leerproces. 

Al onze scholen staan voor goed, ambitieus en inno-
vatief onderwijs. Zo’n negentig gemotiveerde mede-
werkers willen elke dag opnieuw het verschil maken. 
Zij creëren voor alle leerlingen de beste onderwijs- 
kansen. Dat betekent dat elk kind de kans krijgt om 
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en om zijn  
talenten te ontdekken en te ontplooien. Daarbij leg-
gen we de lat hoog, maar wel passend bij het kind. 

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een veilige 
omgeving. Daarom zorgen we dat er op elke school 
een pedagogisch klimaat is, waarin leerlingen zich 
veilig en gewaardeerd voelen. 

Wij kunnen niet in ons eentje zorgen voor een opti-
male ontwikkeling. Daarom werken we samen met 
ouders en anderen in de omgeving van het kind.  
Denk aan de jeugdhulp, kinderopvang, gemeente,  
collega-schoolbesturen, het samenwerkingsverband 
passend onderwijs en hogescholen. 
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ONZE SPEERPUNTEN
Inclusief onderwijs 

Natascha de Jong heeft twee zonen, die 
allebei op brede school Het Anker zitten. 
De oudste is geïndiceerd voor het speciaal 
basisonderwijs (sbo), de jongste niet. Voor 
beide jongens is het Anker ‘een gewone 
school’. 

‘Het is heel fijn dat mijn beide kinderen naar 
dezelfde school kunnen gaan, ook al hebben ze 
hun eigen behoeften op het gebied van onder-
wijs en ondersteuning. Op Het Anker maakt het 
niet uit wie je bent of hoe je bent. De leerlingen 
krijgen al van jongs af aan mee dat iedereen 
anders is en dat dat helemaal oké is. Dat vind ik 
mooi. Mijn beide kinderen zitten in een ‘inclusie-
ve klas’, waarin leerlingen mét en zónder indicatie 
voor een speciale vorm van onderwijs door elkaar 
gehusseld zijn. De leerkrachten hebben veel 
oog voor de ondersteuningsbehoeften van alle 
leerlingen. Ze kijken bijvoorbeeld heel goed hoe 
elk kind leert en hoe zij daarop kunnen aansluiten 
met hun uitleg en instructie. In zo’n inclusieve 
groep krijgen de kinderen mee dat niet alles bij 
iedereen even gemakkelijk en vanzelf gaat.  
Dat vind ik heel waardevol.’ 

“

“
Meer- en hoogbegaafde leerlingen van brede school 
Het Anker zitten in een Explora-klas. Ingeborg, leer-
ling van groep 8, vertelt erover. 

‘Ik zit sinds groep 5 in de Explora-klas. Dat vind ik fijn, 
want nu hoef ik niet meer te wachten totdat ande-
re kinderen iets snappen. Het is leuk dat ik nu veel 
lastiger werk krijg, ik voel me meer uitgedaagd. In de 
Explora-groep zijn we bijvoorbeeld bezig met pro-
grammeren en extra projecten. Nu werken we aan een 

project om een nieuw vervoersmiddel voor Sinter-
klaas te bedenken. Dat doe ik samen met een ander 
meisje. Ons plan is al klaar: het wordt een vliegende 
bezem. Als we het verder hebben uitgewerkt, gaan we 
een prototype bouwen. Bij elk project is de afsluiting 
anders; soms maak je bijvoorbeeld een werkstuk of 
een presentatie. Twee middagen per week en de hele 
vrijdag zit ik in mijn eigen jaargroep. Dat vind ik fijn, 
omdat ik ook in die klas vriendinnen heb.’ 

Explora-klas 

Voor de komende jaren hebben we zeven speer-
punten. Elke school vertaalt deze in beleid en  
activiteiten. Jaarlijks evalueren we de vorderingen. 

Inclusief onderwijs: geen kind Wijk uit
We vinden dat elk kind in zijn woonplaats naar school 
moet kunnen gaan. Ook als het kind behoefte heeft 
aan specifieke ondersteuning, zoals op het gebied van 
leren, sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag.  
Brede school Het Anker bewijst dat dit kan. In deze 
brede school werken regulier basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en kinderopvangorganisatie KMN Kind 
& Co samen. Met elkaar verzorgen ze onderwijs en 
opvang voor kinderen van 4-13 jaar. Het Anker is een 
prachtig voorbeeld van vergaande samenwerking en 
inclusief onderwijs. Dat betekent dat een zeer diverse 
groep kinderen naar dezelfde basisschool gaat. Dus 
ook kinderen die in aanmerking komen voor speciaal 
(basis)onderwijs. Op dit moment is Het Anker een 
proeftuin, waar ervaring wordt opgedaan met een 
uniek concept. Komende jaren gaan andere scholen 
in Wijk bij Duurstede dit mooie voorbeeld volgen. Elke 
school neemt daarin de stappen die bij haar past. Het 
is de bedoeling dat dit concept ook uitgerold wordt 
over de andere scholen van het samenwerkingsver-
band passend onderwijs Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT). 
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Opbrengstgericht werken
In het hele land zien we dat de leesprestaties van  
jongeren dalen en dat het aantal laaggeletterden 
groeit. Dat is ernstig, omdat lezen een basisvoor-
waarde is om actief deel te kunnen nemen aan  
onze maatschappij.

We leiden kinderen op om zich straks staande te  
kunnen houden in een wereld die wij nu nog niet 
kennen. We leggen een stevige basis voor hun ver-
dere ontwikkeling en schoolloopbaan. Dat begint bij 
kwalitatief hoogwaardig taal- en rekenonderwijs en 
ambitieuze doelen die passen bij de leerlingen- 
populatie van de school. De landelijke referentie-
niveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen zijn 
daarvoor de basis. 

Daarnaast is er veel aandacht voor sociale vorming en 
burgerschap. We willen goed volgen of de scholen de 
ambities waarmaken. Daarom monitoren we perma-
nent de resultaten. 

Opbrengstgericht werken 

Basisschool Piet de Springer is al jaren bezig 
met opbrengstgericht werken. Jeanette Brinks-
ma (directeur) en Chris uit den Bogaard (intern 
begeleider) leggen uit wat dat inhoudt.  

Chris: ‘Bij elke leerling willen we eruit halen wat 
erin zit. Om dat voor elkaar te krijgen, kijken 
leerkrachten steeds zorgvuldig: wat kan het kind 
nu, wat is de volgende stap die het kind kan 
zetten en waaraan heeft het kind behoefte? 
Als je op deze manier werkt, daag je kinderen 
altijd op het juiste niveau uit. Het kind werkt 
dus niet onder zijn niveau en wordt ook niet 
overvraagd. Van elk kind hebben we hoge 
verwachtingen, maar dat wil niet zeggen dat 
elk kind zich op dezelfde manier en in hetzelfde 
tempo ontwikkelt.’ 

Jeanette: ‘Deze werkwijze vraagt veel van leer-
krachten maar het geeft ook veel voldoening en 
werkplezier. Leerkrachten zien dat de stemming 
van leerlingen en de sfeer in de klas verbe-
teren. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. 
Deze werkwijze is ook bruikbaar in de team- en 
schoolontwikkeling. Ook hierbij is de vraag 
steeds: waar staan we nu, wat is een volgende 
stap in de ontwikkeling die we nastreven en 
wat hebben we daarvoor nodig?’

“
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Klimaatbewustzijn en duurzaamheid
Op al onze scholen is aandacht voor de gevolgen van 
ons handelen voor het klimaat en voor het verduur-
zamen van het gebouw. Zo meten we onder meer 
het gas- en elektriciteitsverbruik, werken we waar 
mogelijk klimaatneutraal, scheiden we afval en zijn er 
steeds meer schooldaken met zonnepanelen. Het the-
ma duurzaamheid heeft tevens een plek in de lessen. 

We willen een comfortabele werkomgeving creëren 
voor kinderen en medewerkers. De kwaliteit van het 
binnenklimaat speelt daarbij een rol, maar ook groene 
schoolpleinen. Daarbij verliezen we de realiteit niet uit 
het oog; in een gebouw van pakweg veertig jaar oud 
zijn andere mogelijkheden dan in een nieuw gebouw.

Kwaliteitsdoelen: 
gebouwen

• De schoolgebouwen zien er aantrekkelijk  
 uit en worden optimaal benut voor 
 onderwijs.

Duurzaamheid 

Een duurzame wereld begint bij jezelf, vertellen 
Alix en Stan, leerlingen van groep 7 van basis-
school De Horn. 

Alix: ‘Op zes plekken staan speciale prullenbak-
ken, waarmee we plastic, GFT en papier scheiden. 
Ik vind het heel belangrijk dat we dat doen. Het 
gaat niet goed met de aarde en de dieren, en ik 
wil dat het wel weer goed gaat. Om te zorgen 
voor minder afval nemen de meeste kinderen 
ook geen drinkpakjes meer mee naar school. Als 
je een waterfles bij je hebt, mag die de hele dag 
op je tafeltje staan. Dat vind ik fijn, want ik drink 
veel water.’

Stan: ‘Met speciale grijpertjes houden de 
leerlingen van groep 7 en 8 het schoolplein en 
de schoolomgeving netjes. Wat super leuk is: 
daarmee verdienen we geld voor een reis naar 
Ameland in groep 8. Omdat we steeds meer digi-
taal doen, gebruiken we ook minder papier. Zelfs 
opstellen mogen we op de computer maken!’

Duurzaamheid

Met een sedum dak draagt basisschool De Toer-
malijn bij aan een duurzame wereld. Dakinspec-
teur Huub Bakker (Dakenaudit) vertelt hoe mooi 
de wereld  op het dak eruitziet. 

‘Met stille bewondering en een glimlach van oor 
tot oor heb ik staan genieten van de schoonheid 
van het sedumdak van basisschool De Toermalijn. 
Met een prachtig pallet van kleuren en vormen is 
dit dak in mijn ogen uniek. Ik heb de bijtjes,  
hommels en andere vliegende en kruipende 
insecten zien genieten van deze wondere wereld.’ 

“

“
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Eigenaarschap
Met eigenaarschap bedoelen we dat kinderen, op hun 
eigen niveau, medeverantwoordelijk zijn voor hun 
eigen leerproces. Om het eigenaarschap te bevorde-
ren, is het belangrijk om leerlingen bewust te maken 
van hun eigen inbreng in het leerproces. Leerkrachten 
gebruiken daarbij onder andere elementen uit de  
positieve psychologie en ze reflecteren met het kind 

op vragen als: wat gaat goed, wat heb je gedaan om  
dit te bereiken, hoe kun je het nog beter doen? 
Eigenaarschap gaat niet alleen over leerlingen.  
We ambiëren dat ook medewerkers, op elk niveau  
in de organisatie, zich eigenaar voelen van hun eigen 
werk en hun eigen ontwikkeling. 

Eigenaarschap 
van het team

‘Je kunt niet van leerkrachten verwachten dat zij 
het eigenaarschap van de leerlingen bevorde-
ren als zij zelf geen eigenaar kunnen zijn van 
hun onderwijs. Een aantal jaar geleden zijn we 
begonnen om het eigenaarschap van leerkrach-
ten te versterken. Zij krijgen de ruimte en het 
vertrouwen om echt verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen handelen. Waar nodig 
krijgen ze daarbij ondersteuning. De kennis en 
vaardigheden die zij nodig hebben, krijgen ook 
aandacht in de teamprofessionalisering.

We hebben inmiddels mooie stappen gezet. 
Leerkrachten voelen zich gezamenlijk verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van al onze 
leerlingen. Want daar gaat het uiteindelijk om: 
we willen dat onze leerlingen zich goed ontwik-
kelen en goede resultaten halen. Met bijvoor-
beeld rekenen halen we nu zelfs betere resul-
taten dan voor de coronapandemie. Dat is een 
topprestatie van het team. Voor leerkrachten is 
het heel motiverend dat ze zien welk effect hun 
eigen handelen heeft. Dit zet leerkrachten echt 
in hun kracht!’ 

Barrie Hoogsteyns
directeur basisschool De Werkschuit

Eigenaarschap 

‘Je wilt niet dat een kind bepaalde dingen doet 
omdat de juf of meester dat nou eenmaal wil. 
Je wilt dat een kind zich eigenaar voelt van 
zijn eigen ontwikkeling en zelf wil werken en 
leren. Met het hele team zijn we bezig om dat 
eigenaarschap te bevorderen en om kinderen 
verantwoordelijkheid te geven, passend bij hun 
leeftijd. 

Eigenaarschap ontstaat niet vanzelf. Daarvoor 
is het belangrijk dat kinderen in elke les weten 
wat ze gaan leren. Dat zorgt voor focus. Om 
eigenaar te worden van je eigen ontwikkeling 
is ook zelfvertrouwen nodig. Daaraan besteden 
we veel aandacht. Bijvoorbeeld door kinderen  
te leren dat ze iets niet gelijk hoeven te kunnen. 
We zeggen altijd: je kunt het nog niet, maar 
door te oefenen kun je het leren en word 
je stapje voor stapje beter. Als dat kwartje 
eenmaal valt, zie je dat kinderen meer plezier 
krijgen in het leren en ook dingen durven aan  
te pakken die moeilijker zijn.’ 

Marieke Steehouwer
leerkracht groep 4
basisschool De Werkschuit

“ “
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Versterken onderbouw 

‘In groep 2 kunnen kinderen de hele dag volop 
spelen, maar in groep 3 begint het ‘formele  
leren’. Sommige kinderen zijn daar op die leef-
tijd nog niet echt aan toe. Daardoor kan het kind 
gefrustreerd raken en bijvoorbeeld heel druk 
of juist teruggetrokken gedrag gaan vertonen. 
Om te zorgen voor een zachtere overgang naar 
groep 3 zijn we gestart met combinatieklassen 
2-3. Alle kinderen in deze groep werken aan 
doelen. De ene keer gebeurt dat klassikaal, 
de andere keer spelenderwijs op ons nieuwe 
Leerplein. Daar kunnen kinderen ook bewegend 
leren en is er veel aandacht voor creatieve 
activiteiten. Inmiddels hebben we ruim een 
jaar ervaring met de combinatieklas. Het doet 
kinderen echt goed en er zijn weinig gedrags-
problemen meer. Voor de leerkrachten was het 
veel werk om dit op te zetten. Maar als we zien 
hoeveel plezier de kinderen nu hebben, maakt 
dat alles goed!’

Nicky Koning
leerkracht groep 2/3 en adjunct-directeur
basisschool De Horn

“ICT
Veel scholen werken al in een online omgeving of 
gaan daarmee starten. We zorgen dat er voor leerlin-
gen en leerkrachten voldoende Chromebooks en iPads 
zijn. 

Continu denken scholen en leerkrachten na over de 
toegevoegde waarde van digitale leermiddelen en de 
inzet ervan tijdens de lessen. Zij krijgen daarbij advies 
van een interne adviseur. Het is van groot belang 
dat kinderen goed en veilig met het internet kunnen 
omgaan. Daarom is er op onze scholen veel aandacht 
voor mediawijsheid.

Voor- en vroegschoolse educatie
Kinderen ontwikkelen zich vanaf de dag dat ze gebo-
ren worden. Als kinderen op jonge leeftijd achterblij-
ven in hun ontwikkeling, lopen ze die vaak niet meer 
in. Juist daarom is de voor- en vroegschoolse educatie 
(vve) zo’n belangrijk thema. Al in 2017 zijn er binnen 
de gemeente Wijk bij Duurstede afspraken gemaakt, 
bijvoorbeeld over de resultaten, de kinderen die we in 
ieder geval willen bereiken en de doorlopende leerlijn 
tussen voorschoolse opvang en basisschool.  
De komende jaren heeft de samenwerking met  
voorschoolse voorzieningen onze volle aandacht. 

Met een sedum dak draagt basisschool De Toermalijn bij aan een duurzame wereld.
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Lerarentekort en anders organiseren
In vrijwel het hele land is er een oplopend leraren-
tekort. Ook wij hebben daarmee te maken. Daar 
moeten we op een creatieve manier mee omgaan. 
Zo zoeken we naar mogelijkheden om het onderwijs 
anders te organiseren. Denk daarbij aan samenvoe-
gen van verschillende groepen binnen één lokaal 
waar dan vervolgens meerdere leerkrachten, leraar-
ondersteuners en onderwijsassistenten beschikbaar 
zijn. Of denk aan het inzetten van professionals uit 
andere sectoren. Elke school maakt hierin haar eigen 
keuzes. Uitgangspunt daarbij: wat hebben de leerlin-
gen nodig? Vanzelfsprekend moet de veiligheid en 
het welbevinden van de leerlingen altijd gewaarborgd 
zijn. We experimenteren wel voor kinderen maar niet 
met kinderen.

Het is belangrijk dat we onze medewerkers boeien  
en binden. Sinds 2016 zijn we aangesloten bij het  
Regionaal Transfer Centrum Gelderland-Utrecht  
“Florent”. In Florent participeren zestien school-
besturen. Samen zetten we ons onder meer in 
voor het bevorderen van werkgelegenheid, het 
werven van personeel en het vergroten van de 
kwaliteit van personeel. Florent heeft onder andere 
een eigen vervangingspool en verzorgt nascholing 
voor onderwijsprofessionals. Daarnaast coördineert  
Florent traineeships voor startende leerkrachten  
en een begeleidingsproject voor zij-instromers 
en herintreders.
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PERSONEELSBELEID

Van leerkrachten en onderwijsondersteunend  
personeel wordt heel veel gevraagd. De verschillen 
tussen leerlingen zijn vaak aanzienlijk, en het is een 
uitdaging om elk kind elke dag te helpen om zich te 
ontwikkelen. We zorgen dat medewerkers voldoende 
ondersteuning krijgen om hun belangrijke en mooie 
werk te kunnen doen. Dat is maatwerk. Leeftijd kan 
daarin een factor zijn. Zo is voor jonge, startende 
leerkrachten een coachende, stimulerende omgeving 
van belang. Voor leerkrachten die al langer in het vak 
zitten, moet er voldoende uitdaging zijn. Leerkrachten 
die hun loopbaan gaan afronden, hebben wellicht 
weer andere behoeften. In elke leeftijdsfase willen 
we leerkrachten goede ondersteuning bieden.  

We willen niet alleen dat leerlingen zich continu kun-
nen ontwikkelen, maar ook onze medewerkers. Zowel 
in hun werk als in hun persoonlijke vaardigheden. Als 
we het over ontwikkelen hebben, dan vinden we het 
belangrijk dat medewerkers van en met elkaar leren. 
Daarom zijn er binnen onze organisatie diverse leer-
netwerken. Daarnaast stimuleren we mensen om over 
de grens van onze eigen organisatie heen te kijken. 

Startende leerkracht 

‘Na mijn studie sociologie heb ik jarenlang in 
de marketing gewerkt. Toen ik op een gegeven 
moment iets nuttigers wilde gaan doen, koos ik 
voor het onderwijs. In het eerste jaar op de Pabo 
kon ik stage lopen op De Toermalijn.  
Dat jaar kreeg ik veel begeleiding.  
Niet alleen van mijn stagebegeleider, maar 
eigenlijk van alle collega’s. Ze wilden allemaal 
graag helpen en hun ervaringen delen. Sinds 
mijn tweede jaar heb ik een eigen groep. Nog 
steeds heb ik het gevoel dat het hele team goed 
op me let. Als ik vragen heb, kan ik altijd terecht 
bij mijn collega’s of bij mijn mentor. Soms denkt 
mijn mentor gewoon even mee over iets waar 
ik tegenaan loop, andere keren komt ze in mijn 
groep kijken. Al die steun is heel fijn. Het heeft 
ervoor gezorgd dat ik snel mijn draai heb gevon-
den en dat het nu allemaal lekker loopt.’

Joyce Motshagen 
leerkracht groep 4
basisschool De Toermalijn

“

Kwaliteitsdoelen: 
medewerkers

• De medewerkers voelen zich veilig.
• Een acceptabel ziekteverzuim.
• De medewerkers zijn tevreden over 
 de werkomstandigheden.
• De medewerkers houden hun  
 bekwaamheid op peil door 
 professionalisering.
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Colofon
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