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Waar ben ik trots op…

OBS De Fuik
in Den Ilp
Vrijdagochtend 9 uur. Ik zit aan tafel bij Ada ter
Brake. Ada werkt al bijna 8 jaar op De Fuik en is
laaiend enthousiast over haar school. En ik zie
waarom. Het is een lekker lichte school (nou schijnt
de zon ook wel volop…), op een geweldige plek,
recht tegenover het natuurgebied Het Twiske.
Op de vraag waar Ada het meest trots
op is, komt al snel het antwoord:
“De manier waarop we de kwaliteit
opbrengsten gebruiken om ons
onderwijs te verbeteren. Aan de hand
van de Cito-opbrengsten passen we ons
onderwijsprogramma aan. Om een
voorbeeld te geven: qua rekenen zitten
we nu op een bovengemiddeld niveau,

op taalgebied ook maar daar is een
aantal zaken niet in verhouding met
elkaar. Daar gaan we nu aan werken
en dan besteden we iets minder tijd
aan het rekenen. We schuiven dus met
onze prioriteiten. Gelukkig heb ik ook
een enthousiast en capabel team.
Tenslotte zijn we maar met z’n
zevenen, dus je kunt je achter niemand

verschuilen. We doen het echt samen.”
Verder is Ada blij met het dorpse
karakter van de school. Ze omschrijft
haar school als een “tutschool”, maar
dan in positieve zin. Iedereen kent
elkaar, staat voor elkaar klaar.
Niet alleen het team, maar ook de
ouders zijn zeer betrokken bij de
school. Er is een groot gevoel van

saamhorigheid en dat voelt heel goed.
Tja, en dan die ligging… Ada geeft een
voorbeeld: “Vorige week was het
prachtig weer, toen hebben we met de
hele school een winterwandeling door
Het Twiske gemaakt, overal zat rijp op.
Het was prachtig en de kinderen
vonden het geweldig”. Daarnaast wordt
Het Twiske gebruikt voor de jaarlijkse

De 2 J’s

Onderwijslink

Twitter jij al?

Een nieuwe lente
21 maart, de dag dat bij ons de lente
begint. Nee …. niet die meteorologi
sche, maar de echte zoals dat ons
geleerd is op de lagere school en we
het eertijds aan de kinderen in de klas
hebben geleerd. De echte dus.
De dag dat we al het donkere en koude
achter ons laten en aan een frisse en
lichte periode beginnen. Een periode
waarin het nieuwe leven om ons heen
begint. De tijd van de dartele lamme
tjes in de wei, de kieviten die boven de
weilanden scheren. De periode waarin

Jan Hus

Botenrace. Kinderen van groep 7 en 8
maken een boot – niet groter dan de
eigen tafel – en daarmee wordt op
Het Twiske geracet.
Kortom, De Fuik, een school met een
enthousiast team, betrokken ouders
en een bevlogen directeur!
– Door MH

alles weer tot groei en bloei komt. Niet
alleen de natuur heeft in deze periode
een enorme dadendrang. Ook wij
voelen de kriebels en willen van alles
ondernemen, schoonmaken of
vernieuwen.
Terwijl u dit leest heeft u het resultaat
van de geweldige vernieuwingsdrang in
uw handen. Precies op deze eerste dag
van de lente laten wij de Spoorkant en
’t Krijtje achter ons. Zij hebben de
winterkou niet overleeft. Vandaag, op
21 maart, ziet Het Onderwijsvel(t)
voor het eerst het levenslicht. En is ze
niet mooi dit nieuwe personeels
bulletin voor alle medewerkers en
belangstellenden van SPOOR en
OPSO? Dit wordt de onderwijskrant
voor het openbaar primair onderwijs
in de regio Waterland.
Het Onderwijsvel(t) verschijnt drie
keer per jaar. Een bulletin van en voor
de medewerkers van SPOOR en OPSO
met een oplage van ongeveer 900
exemplaren. Met een serieus artikel,
wetenswaardigheden, het verhaal van
een medewerker of een school, lief en
leed, een kwinkslag. Kortom een

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Tot deze media behoort ook Twitter. Twitter jij al?
Als ik de titel van de website http://twitter.wauwel.nl moet geloven is de kans
groot van niet. De pagina schreeuwt je tegemoet:

TWITTER VOOR DIGIBETEN EN ONDERWIJSGEVENDEN.
Jelte de Graaf
bulletin dat door ons allen gemaakt zal
worden. Dat betekent dus ook zo nu en
dan wat van bestuurders of toezicht
houders, maar het overgrote deel zal
door u gevuld moeten worden.
Wij – Jan en Jelte – wensen u allen veel
leesplezier en we hopen dat er nog vele
onderwijsvellen zullen volgen.
– Door JdG

Het impliceert bijna dat digibeten en onderwijsgevenden elkaars synoniem
zijn. Wij van Het Onderwijsvel dagen jullie uit het tegendeel te bewijzen en
ons te volgen op Twitter (@onderwijsvel). Daarnaast kunnen we niet wachten
op een bombardement van “tweets” met tips voor content voor Het Onder
wijsvel.
Wanneer je nog nooit getwittert hebt is een bezoekje aan bovengenoemde
website misschien toch de moeite waard. Daar vind je namelijk veel achter
grondinformatie over Twitter en hoe je ermee kunt starten. Dat alles op een
luchtige manier uitgelegd. Ook voor de digintelligente Twitteraar zijn er nog
tips te vinden.

BMO, wat heb ik
daar nou aan…?

Bezoek aan OBS De
Weidevogels

Martin helpt!
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Onderwijslink

Gedichten

BMO, wat heb ik daar nou aan…?
De letters BMO staan voor
“Bureau Management Ondersteuning”. Als je dat zo leest
vraag je je natuurlijk af wat jij
daar als “gewoon” personeelslid
bij OPSO of SPOOR aan hebt? In
contacten met personeelsleden
blijkt steeds dat de functies van
dit belangrijke onderdeel in onze
organisatie niet duidelijk zijn.
Sinds 1 januari 2001 zijn de BMO’s
van SPOOR en OPSO samengevoegd.
Gekozen is om de medewerkers langzaam maar zeker voorbij de instel
lingen te laten werken. Dit om er voor
te zorgen dat alle functies uiteindelijk
een dubbele bezetting hebben.
Dit om een continue service te waar
borgen. Dit integratieproces moet in
2012 zijn voltooid.
Laat ik proberen om in een paar woor
den het belang van het BMO, waar de
medewerkers elke dag hun best doen
om scholen en zo’n 850 (!) individuele
personeelsleden zo goed mogelijk te
ondersteunen, te verduidelijken.
Want zonder BMO o.a.:
-	 Geen salarisuitbetaling
-	Geen antwoorden op alle vragen m.b.t.
werktijd, BAPO, salaris, cao, e.d.
-	 Geen pool met vervangers
-	Geen snelle reactie bij problemen
met of aan het gebouw

PLAATS VAN BMO IN DE ORGANISATIE
RAAD VAN TOEZICHT
COLLEGE VAN BESTUUR
GMR
BUREAU MANAGEMENT
ONDERSTEUNING

VEERTIG SCHOLEN
-	Geen gezamenlijk personeels- en
scholingsbeleid
-	Geen gezamenlijke contracten en
inkoop voor scholen (o.a. schoon
maak, kopieermachines) waardoor
meer geld voor onderwijs beschik
baar is.
In bovenstaand schema van onze
gezamenlijke organisatie staat de
“spin in het web functie” van het
BMO aangegeven.
Directeuren worden gezien als eerste
aanspreekpunt voor hun school en
hebben veel contacten met de mede

Vacature
Het Onderwijsvel is een jong, zich nog ontwikkelend
personeelsblad voor en door medewerkers van scholen,
vallend onder de besturen SPOOR en OPSO-Purme
rend. Het Onderwijsvel wil in combinatie met sociale
media, als Twitter en Facebook, een interactief,
dynamisch, informatief platform bieden voor de
medewerkers van de beide schoolbesturen. Het ligt in
de bedoeling drie keer per schooljaar te verschijnen.
Om de inhoud van Het Onderwijsvel nog beter te
maken zijn we op zoek naar een

Redactielid m/v

werkers van het BMO. Zij kunnen daar
namens hun team(leden) terecht met
allerhande vragen en opmerkingen, ze
houden daar hun maandelijks
directieberaad en voeren gesprekken
met het CvB en de beleidsmedewerkers.
Maar ook individuele personeelsleden
kunnen contact opnemen met één van
de medewerkers op de 4 afdelingen:
Onderwijs en ICT, Personeel,
Financiën en Huisvesting. Op elke
school is een overzicht met namen en
functies aanwezig, zodat je weet met
welke vraag je bij wie terecht kunt.
– Door WS

De mooievaar
Wie vliegt langs de wolken
en komt hier ieder jaar?
Dat is de ooievaar.
Wie heeft een rode snavel
en rozen in zijn haar?
Dat is de rooievaar.
Wie legt op 5 december
de pepernoten klaar?
Dat is de strooievaar.
Wie staat er voor de spiegel
met strikjes in het haar?
Dat is de mooievaar.
Wie heeft zijn nek gebroken
en ligt op een brancard?
Dat is de dooievaar.

Even d’r uit
Bric á Brac in Beets op
zondag 15 april 2012
Ook dit jaar wordt er in het
centrum van Beets weer een
honderdtal klassieke auto’s,
landbouwvoertuigen, koetsjes en
(brom-)fietsen tentoongesteld.
Kortom, alles wat rookt, ronkt en
roest komt naar Beets.
Daarnaast is er een grote
brocantemarkt in de school
Meester Haye tegenover de kerk
waar u naar hartelust kunt
snuffelen tussen hebbedingetjes uit
grootmoederstijd. Rond de kerk
kunt u genieten van heel veel
kraampjes, waar u ook heerlijk
kunt eten. Voor de kinderen
zijn er ook allerlei activiteiten
georganiseerd.
De markt opent om 11 uur en gaat
door tot 16 uur.
De toegang is gratis.
Parkeren € 3,00.
Komt allen naar Beets op zondag
15 april a.s.

Onderwijsspraaktijk
In onze dagelijkse onderwijspraktijk worden we regelmatig geconfronteerd met
komische en/of betekenisvolle uitspraken van kinderen.
Vanaf nu noemen we dat de
“onderwijsspraaktijk”.
We denken dat het leuk is in elk
Onderwijsvel een paar citaten uit
de onderwijsspraaktijk te publice
ren. Wanneer je een quote hebt,
die je ons niet wilt onthouden,
kun je die mailen naar de redactie
van Het Onderwijsvel
(onderwijsvel@opspoor.nl).
Om alvast in de stemming te
komen volgt hieronder een quote
uit de onderwijsspraaktijk van
Stefanie van de redactie.

Wij zouden de volgende dag
een studiedag hebben. Mijn
collega van groep 1/2 vroeg
in haar groep of iemand wist
wat dat was. Een jongetje
wist het wel:
“Dat heeft
mijn moeder
vorige week
ook gehad!
Dan ga je de
hele dag in
een stoel liggen en dan krijg je komkommer op je ogen en modder op
je gezicht.” (zijn moeder was
die week ervoor een dag
naar een kuuroord geweest).
….en uit mijn eigen
onderwijsspraaktijk.
Trots vertelt een leerling
op het plein: “Ik heb een
rekenachterstand, maar
gelukkig heb ik een taalvoorstand.”
– Door EH

Cartoon

Omdat we vanuit de beide besturen een evenwichtige
vertegenwoordiging in de redactie willen hebben,
zoeken we specifiek naar iemand met de SPOORbloedgroep.
Afhankelijk van je interesses, schrijf je als redactielid
artikelen of interviews en bepaal je samen met de
huidige vijf redactieleden de inhoud van Het
Onderwijsvel tijdens de redactievergaderingen.
Als je ons team wilt komen versterken kun je je
aanmelden via het emailadres van de redactie:
onderwijsvel@opspoor.com. Voor vragen kun je
je eveneens wenden tot dit emailadres.

Jan en Jelte zijn bezig met passend onderwijs

Nieuwsitems Onderwijsvel • Het sponsorloopgeld van ’t Pierement is goed gebruikt voor een meisjesschool in Keringket (Kenia). • Voorleeskampioen Susana van de Delta deed mee aan de
regionale voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd en is door naar de volgende ronde! Zij las schitterend voor uit het boek Minoes. • Op verschillende OPSO-scholen heeft operatie digi
bord plaatsgevonden. Bijna alle klassen zijn nu voorzien van een prachtig exemplaar. • De groepen 5 en 6 van de Koempoelan hebben een concert gegeven voor een grote zaal vol publiek in het
Jan van Egmond college samen met Harmonie Crescendo. Dit naar aanleiding van het project ‘kinderen maken muziek’, waarbij kinderen een schooljaar lang op school een muziekinstrument
mogen leren spelen. • Op De Nieuwe Wereld hebben ze een studiedag ‘Excellente leerlingen’ achter de rug. De ochtend was gericht op de verbinding tussen theorie en praktijk. De middag wa
ren ook alle collega’s van de andere basisscholen uit de Weidevenne aanwezig. Hierbij werd teruggeblikt op het excellentieproject en ook werden kennis en ervaringen gedeeld. • In het nieuwe
schoolgebouw van SBO het Tangram is veel aandacht besteed aan klimaatbeheersing. Ook is er speciale leerverlichting in de lokalen aangebracht. De leerkracht kan vier scenario’s toepassen:
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Over en weer SPOOR - OPSO

Wat is ’t?

Bezoek aan OBS De Weidevogels
Mijn eerste bezoek aan een OPSO school. Even op
de routeplanner gekeken hoe je rijden moet en
karren maar. Maar de Kanaaldijk blijkt afgesloten.
Dat wordt een zoektocht. Bijna een half uur later
kan ik niet verder. Ik sta stil aan de achterkant van
een gebouw, waar “Weide” op staat. Ik vraag
iemand die net naar binnen wil gaan waar de
school zich bevindt. Hier dus. Hij blijkt een
bewoner te zijn van het gebouw. Hij zit in Odion,
een woonafdeling voor verstandelijk gehandicap
ten. Ik loop met hem naar binnen, langs een heel
grote gymzaal, de KOV en door de gangen van
De Venne, een oecumenische school. Twee meisjes
wijzen mij tenslotte de weg naar hun school en
naar Carin Spaan, die samen met Margriet
Reynders de directie vormt. Carin zit tussen de
teams van beide scholen te lunchen. Enthousiast
komt ze me tegemoet. Ik ben wat laat, dus al
lopend naar haar kamer begint ze al druk te
praten en uit te leggen: hoe trots ze is op de Brede
school, op de goede samenwerking tussen de
verschillende gebruikers van het gehele gebouw,
de bereidheid bij haar team om zich te ontwikke
len, op de flexibiliteit van alle participanten. Om 1
lijn te trekken qua aanpak van leerlingen van
beide scholen zijn ze een Vreedzame School.
Iedereen dezelfde leefregels en iedereen dezelfde
terminologie. Weidevogels telt ongeveer 180
leerlingen en deze school is 1 van de weinige scho
len van OPSO die nog groeit. Zorgelijk. De
leerlingen krijgen uitsluitend les van vrouwen, er

Raad eens
wat dit is?
is slechts 1 mannelijke stagiair en 1 mannelijke
invaller. Zij worden uiteraard gekoesterd en in de
watten gelegd, althans dat lijkt me wel.
De school is in 2007 gestart en de naam werd
bedacht door een oud-leerling. De naam had een
relatie met het uitzicht. In de weide lopen allerlei
soorten vogels. Dus elke groep heeft een vogel

naam. Nu is er weinig weide meer, in de wijde
omtrek wel veel nieuwbouw. OPSO en SPOOR
zijn twee verschillende culturen, maar als blijkt
dat Margriet uit Warder komt en juf Elles uit
Beets blijkt dat erg mee te vallen. Die samenwer
king tussen ons zal mijns inziens geen probleem
opleveren. – Door DK

Het heeft in ieder geval met het
onderwijs te maken.
Oplossingen mogen gemaild worden
naar onderwijsvel@opspoor.nl
Onder de goede inzenders wordt een
VVV-bon verloot van € 15,00.

Over en weer OPSO - SPOOR

OBS De Eendragt in Wormer
school. De vreedzame school, het bieden van
passend onderwijs en het feit dat 8% van de
leerlingen afkomstig is van buiten de gemeente
Wormerland, is maar een aantal punten waaruit
blijkt hoe trots Lizzy is op OBS De Eendragt.
Samen met Lizzy loop ik een rond(j)e door de
school. Ik sta versteld van de indeling. De school
heeft 18 groepen en 440 leerlingen, maar door
de indeling van het gebouw en drie verschillende
ingangen heb je niet het idee dat het zo’n grote

school is. Lizzy vertelt dat ze als school ook veel
inspraak hebben gehad in het ontwerp van het
gebouw. Ik zie veel hoeken op de gangen waar
leerlingen heerlijk zelfstandig kunnen werken.
Wat ik erg leuk vind is dat elke klas een eigen
‘etalage’ heeft waarin ze het gemaakte werk van
de kinderen kunnen uitstallen.
Mijn eerste bezoek aan een SPOOR-school.
Het is me ontzettend goed bevallen. Who’s next?
– Door SvO

Oproep:
Binnendoor of buitenom? Dit was de
eerste vraag die in mij opkwam toen ik
maandagmiddag na schooltijd op weg
ging naar OBS De Eendragt in Wormer.
Mijn eerste interview sinds tijden.
Hoewel mijn navigatiesysteem me over de snelweg
stuurt, besluit ik, eigenwijs als ik ben, binnendoor
te rijden. Ik waan me even in een andere wereld
als ik door deze prachtige omgeving naar Wormer
rijd. Aangekomen op de plaats van bestemming
valt het moderne schoolgebouw meteen op.
Ik heb een afspraak met Lizzy Heistek, de directeur

van OBS De Eendragt. Zij vormt samen met
Judith den Otter (adjunct) en Henk Wester het
managementteam. Agnes van der Weide (admi
nistratief medewerker) schuift ook bij het gesprek
aan. Zij vertelt dat de naam De Eendragt komt
van een oude papiermolen. De school is opgericht
in 1985 bij het samengaan van de lagere school en
de kleuterschool. Sinds 2007 is OBS De Eendragt
gehuisvest in dit nieuwe gebouw. Lizzy en Agnes
vertellen dat ze op een gegeven moment op 6
verschillende locaties zaten, voordat de hele
school in dit gebouw kwam. OBS De Eendragt is
een brede school. Tinteltuin verzorgt de voor- en
naschoolse opvang voor kinderen in en buiten de

Voor het Onderwijsvel(t) zijn we op zoek naar
ict-anekdotes van de werkvloer, interessante
websites, tips, trucs, enz. Kom je bijvoorbeeld

een interessante website tegen die je via dit
analoge medium met iedereen wilt delen,
schroom niet en tweet of mail ons. – Door EH

foto: www.dreamstime.com/crabby-business-woman-imagefree2985735

standaard, rust, energie en concentratie. Het lichtsysteem zal helpen om de klas sneller in de juiste ‘stemming’ te brengen en een bepaald soort taak uit te voeren. Naast beter leerresultaat voor
de leerlingen, zorgt het systeem ook voor meer comfort voor de leerkrachten. • Bij OBS De Weidevogels start het thema muziek en dans. Dit is een project waarbij ook de Venne, Odion, het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal betrokken zijn. Een van de activiteiten is een huiskamerconcert, waarbij ouders van kinderen thuis een instrument bespelen en kinderen in groepjes bij
de verschillende huizen langs zullen gaan. • Op basisschool Willem Eggert was het een groot feest voor groep 5 t/m 8. Zij mochten naar de wedstrijd Ajax-AZ in de Arena. Deze unieke middag
had ook de aandacht van de media getrokken. SBS 6 is met een cameraploeg langs geweest en heeft een item gemaakt voor Hart van Nederland.
• De Blauwe Morgenster in Middenbeemster is voorzien van een nieuwe en veilige verkeerssituatie. Er zijn onder andere nieuwe zebrapaden aangelegd om de situatie veiliger te maken. • Op
De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster zijn ze dansend het nieuwe jaar in gegaan. Dansleraren van ‘dans in school’ hebben met de kinderen een dans ingestudeerd, waarbij alle feesten van
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OPSO en SPOOR ook samen voor
het beste taakbeleid

Ik geef de pen door aan...

Milko Lanser
1

Wie ben ik?
a. Naam: Milko Lanser
b. Leeftijd: 49 jaar
c. Woonplaats: Hoorn
d.	Werk: Ik ben op dit moment
leerkracht van groep 4/5/6 van
de Meester Haye school in Beets.
Wat deed ik voor ik het onderwijs
inging? Voor ik het onderwijs
inging zat ik zelf nog op school. Ik
was eerst een kleuter op ‘De gele lis’
in Amsterdam-Noord. Daarna ging
ik naar de IJdoornschool. In de zesde
klas wist ik al dat ik ook ‘meester’
wilde worden. Ik ging daarna dus naar
de Havo op de Scholengemeenschap
Noord. Helaas liep dat wat vertraging
op, waardoor ik de pech had daarna
eerst in Militaire Dienst te moeten.
Precies in dat jaar werd de Pedagogi
sche Academie omgezet in de PABO en
daarmee van driejarig nu opeens vier
jarig. Mijn meester-loopbaan begon
daarom in 1988. Ik heb toen eerst 12
jaar tussen de hoge flats in de Bijlmer
meer gewerkt, daarna op ’t Pierement

2

in Purmerend en De Havenrakkers in
Broek in Waterland.
Wat doe ik nu? Sinds dit jaar werk
ik gelukkig een beetje dichter bij
huis in Beets en dat bevalt me prima.
Wat zou ik (willen)doen als ik het
nog een keertje mocht overdoen?
Als ik iets beter had kunnen leren had
ik wel chirurg willen worden, maar dat
ging dus niet met een havodiploma.
De filmacademie was dan ook een
optie geweest. Niet alleen door mijn in
teresse in films, maar vooral door mijn
interesse in algemene kennis en met
name geschiedenis. Ik had wel mooie
documentaires willen maken. Maar
gelukkig kan ik mijn interesses ook in
dit vak prima kwijt. Daarom vind ik
meester zijn ook nog steeds erg leuk.
Hoe zie ik mijn toekomst? In de
school en in mijn klas kan ik ook
mijn kennis en vaardigheden van mijn
RT-studie kwijt, maar ik wil eigenlijk
in de toekomst nog meer hiermee
doen. Bijvoorbeeld één of twee dagen
in een eigen RT-praktijk.

3
4

5

6
7

Wat is mijn lievelingseten?
Lasagne met champignons is
mijn favoriet.
Aan wie geef ik de pen door,
waar ken ik die van en
waarom aan die persoon. Ik geef
de pen door aan mijn vriendin
Nannette Langenberg. Ik heb haar
leren kennen op ‘t Pierement in
Purmerend en zij werkt daar nu al
bijna 20 jaar. Zij werkt al jarenlang
in groep 1/2 en daar kan ik alleen
maar bewondering voor opbren
gen. – Door DK

Recept

Lasagne met champignons van Milko

Ingrediënten:
6 voorgekookte
lasagnevellen;
150 gram champignons;
3 sjalotjes;
200 gram broccoli;
3 eetlepels olijfolie;
4 eetlepels groene pesto.

GROENTES,
VORK
handgeschreven tekst,
kladblokje

Krimp
De crisis slaat binnenkort ook echt toe
in het basisonderwijs. Banen op de
tocht. Tot 2020 zo’n 10.000! De Aob
presenteerde als eerste de keiharde
cijfers. Cijfers waar betrokkenen in het
(basis-)onderwijs best wel van
schrikken. Niet zozeer het tekort aan
geld bij de overheid, maar “de krimp” is
de oorzaak van de onrust. De vraag op
de arbeidsmarkt neemt af. Minder
vraag naar woningen doet aannemers
de das om. Omdat er minder kinderen
geboren worden veroorzaakt dit
eenzelfde reactie: minder vraag naar
onderwijs dus minder leerkrachten.

Bereidingsw ijze: Snijd de champignons
in plakjes.
Pel de sjalotjes en snijd ze in partjes. Koo
k de lasagnevellen in ruim kokend water in 8 minuten
gaar. Neem
de vellen uit de pan en laat ze op keuk
enpapier drogen.
Verdeel de broccoli in roosjes en kook ze
in het
kookvocht 3 minuten. Giet de broccoli
af. Verhit de
olijfolie in een koekenpan en bak de sjalo
tjes in
5 minuten glazig. Voeg de champignons
met broccoli
toe en bak het 5 minuten mee. Voeg al
roerend de
pesto toe en warm het geheel 2 minuten
door.
Leg op 2 borden een vel lasagne en sche
p er een paar
eetlepels champignonmengsel op. Leg daa
rop weer een
vel lasagne met een paar eetlepels cha
mpignonmengsel. Herhaal dit tot alle ingrediënten op
zijn en eindig
met het champignonmengsel.
Eet smakelijk!

In Purmerend en directe omgeving is
dit natuurlijk geen onverwacht
gegeven. De afgelopen paar jaar is een
aantal leerkrachten ongewild afge
vloeid uit het schoolteam waar men
eigenlijk liever zou willen blijven
werken. Maar minder kinderen is
minder formatie en dus moeten er dan
ook daadwerkelijk een of meer collega’s
een plekje op een andere school
krijgen. Een vervelend proces. Maar
gelukkig is er (nog) de werkgelegen
heidsgarantie. Maar hoe lang nog?
Cijfers voor onze regio maken niet blij.
In Purmerend daalt het aantal
leerlingen in het primair onderwijs de
komende vier jaar met 9 procent. 32

banen van 45 personen zullen
verdwijnen. In Beemster is de krimp 20
procent wat een banenverlies van 8 fte
voor 11 personen gaat betekenen.
Wormerland: 11 procent, 9 banen voor
12 personeelsleden; Edam-Volendam:
10 procent: 15 fte voor 22 mensen.
Lichtpuntjes: Zeevang en Landsmeer:
0 procent. Conclusie: alle scholen
krijgen vroeg of laat met krimp te
maken.
Herplaatsing van boventallige
leerkrachten en natuurlijk verloop
gaven tot nu toe redelijk voldoende
soelaas. Maar of dit zo zal blijven? De
babyboomgeneratie van geborenen in
1950 en later blijft de komende jaren

De samenwerking tussen OPSO en
SPOOR begint steeds meer vorm te
krijgen. Er is een gezamenlijke
nieuwsbrief en er wordt ook gezamen
lijk beleid gevormd. Een voorbeeld
hiervan is het recent verschenen
verzuimbeleidsplan.
OPSO en SPOOR hebben zich
voorgenomen het verzuim van hun
werknemers zo veel mogelijk te
beperken. Daartoe zal op de werkvloer
een aantal preventieve maatregelen
worden getroffen, die er voor moeten
zorgen dat medewerkers minder snel
aanspraak maken op verzuimverlof.
Een van de gebieden waarop preven
tieve maatregelen getroffen zullen
worden is de taakbelasting. Immers,
een leerkracht die te lang en te veel
werkt, loopt een verhoogd risico op
uitval. Om de taakbelasting van het
personeel in kaart te brengen, wordt
met ingang van april een pilot gestart.
De uitvoering van de pilot is uitbesteed
aan TASK-FORCE SERVICES. Het
uiteindelijke doel is de taakbelasting in
kaart te brengen van alle OPSO en
SPOOR personeelsleden op de scholen.
Op 11 april, de datum van de imple
mentatie, moet er op alle scholen een
chipkaartscanner bij de ingang(en)
hangen. Personeelsleden die aan de
pilot willen deelnemen zullen een
taakbelastingschipkaart, afgekort
“tb-chipkaart” krijgen. Hiermee logt
een werknemer bij binnenkomst in en
bij vertrek van school weer uit. De
chipkaart is geladen met het aantal
uren uit de normjaartaak van de
werknemer. Bij het uitchecken wordt
het verschil met de inchecktijd
berekend. Dat verschil wordt vervol
gens automatisch van de normjaartaak
uren afgetrokken. Op deze wijze houdt
elke werknemer zicht op het resterende
aantal uren dat hij/zij nog moet
werken. De gegevens zullen via internet
bij TASK-FORCE SERVICES anoniem
per school verzameld worden, om een
beeld te krijgen van de taakbelasting
van de werknemers en de belasting
spreiding over het jaar.
Omdat onderwijspersoneel buiten de

afgesproken aanwezigheidsuren ook
een deel van de normjaartaak thuis kan
invullen, is het ook mogelijk met de
chipkaart op afstand via de computer
in en uit te checken. Om hiervan
gebruik te kunnen maken, zal een
speciale cardreader voor de computer
op aanvraag verstrekt worden.
Voor deelname aan de pilot worden
vrijwilligers gezocht, maar vanaf
schooljaar 2012-2013 zullen alle
medewerkers, bij gebleken succes, met
de tb-chipkaart gaan werken.
Om op 11 april goed van start te
kunnen met de taakbelastingspilot is
het van belang dat werknemers, die
willen deelnemen, zich 10 dagen
ervoor aanmelden en eenmalig hun
gegevens checken op http://taskforce.
logovisie.nl. Wij zijn ons bewust dat de
aanmeldingsdatum in een weekend
valt, maar omdat uitgegaan wordt van
de automatisch gegenereerde gegevens
van het personeelsbestand, kan dat
alleen bij aanvang van de maand
plaatsvinden. Bij aanmelding kan,
indien gewenst, een thuis-cardreader
worden aangevraagd.
Omdat er een toename in werkdruk
wordt verwacht in volgende schoolja
ren ten gevolge van Passend Onderwijs,
is het belangrijk dat zo veel mogelijk
werknemers deelnemen aan de pilot.
De gegevens uit de periode tot aan de
zomervakantie zullen dienen als
nulmeting. Deelname aan de pilot
wordt beloond met een bonus van
€ 100,- .
Voor eventuele vragen en verdere
uitleg, kunt u zich wenden tot http://
taskforce.logovisie.nl

nog even doorwerken. Pas wanneer zij
65 jaar zijn en met pensioen mogen
zullen zij hun arbeidsplaats opgeven.
Eerder vertrekken kost hen een
substantiële en structurele korting op
hun pensioen. Dit in tegenstelling tot
de iets oudere leerkrachten die de
afgelopen tijd rond hun 62e verjaardag
met een interessante fpu-regeling een
afscheidsfeestje vierden. Kortom: pas
na 2015 zal het natuurlijk verloop
oplossingen voor boventalligheid
bieden.
En in de tussentijd? Ook na 2015 zal de
krimp doorzetten. Natuurlijk verloop
zal niet voldoende zijn. Een einde van
de werkgelegenheidsgarantie lijkt

aanstaande. Schoolbestuur en gmr
zullen er verstandig aan doen op korte
termijn een goede ontslagregeling op te
stellen en deze aan de vakbonden voor
te leggen.
En de individuele leerkracht? Mis
schien betekent deze problematische
situatie wel dat het onderwijs een
kwaliteitsslag gaat maken. Want zou
het niet zo moeten zijn dat elke school
bij krimp graag de meest waardevolle
medewerkers wil behouden? Worden
POP en scholing nu echt de middelen
om kwaliteit zichtbaar te maken? Ik
zou daar maar eens rekening mee gaan
houden. – Door GW

het afgelopen jaar de revue passeerden. Zo kwamen o.a. Valentijn, Dierendag en Sinterklaas voorbij. • De Bonte Klaver uit Noordbeemster deed ook dit jaar weer mee met het schoolschaken.
Een van de schaakteams heeft de tweede plaats weten te bemachtigen. Het team van De Blauwe Morgenster wist de eerste plaats te bemachtigen. • It giet oan! De groepen 5 t/m 8 van basis
school de Piramide uit Edam hebben hun eigen ‘Elfstedentocht’ gereden. Naast schaatsen werden er allerlei andere creatieve manieren gevonden om aan ‘kruisjes’ te komen. Een geslaagde dag
met veel ijspret! • De bouw van het nieuwe schoolgebouw van de Gouwzee in Monnickendam begint te vorderen. Om de leerlingen bij de bouw te betrekken, zullen er groepjes leerlingen onder
leiding van een kunstenaar werken aan panelen om de bouwplaats op te vrolijken. • Op de H.M. van Randwijkschool in Ilpendam is met ingang van januari een plusklas gestart. Op donderdag
12 januari begonnen ze met frisse moed aan de allereerste bijeenkomst. De kinderen waren direct al enthousiast en kregen te maken met geheimschrift, sudoku, worteltrekken, machtsverhef
fen, japanse puzzels en het berekenen van de inhoud van het pluslokaal. • In de Valentijnsbrievenbus op OBS De Eendragt in Wormer zijn 127 brieven gepost en deze zijn met ‘liefde’ bezorgd
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Personeel SBO Het Tangram Spint voor Tools 4 Schools 4 Zanzibar
Tools 4 Schools 4
Zanzibar is een
Purmerendse stichting die (gebruikt)
schoolmeubilair,
schoolbenodigdheden
en buitenspeelgoed
verzamelt voor scholen
op Zanzibar. Om deze
materialen te kunnen
verschepen organiseert
de stichting ook sponsoractiviteiten. Twee
van de bestuursleden,
Carolien Mascellino en
Christien de Vries, zijn
werkzaam op SBO Het
Tangram.
Nadat vorig jaar de leerlingen van SBO
Het Tangram zich in het zweet werkten
tijdens een sponsorloop voor het goede
doel T4S4Z, was het op 4 november
2011 de beurt aan het bijna voltallige
personeel van SBO Het Tangram. Onze
collega’s van Het Tangram steunden het
goede doel door minimaal vijf euro per
fiets te betalen en een uur lang te
spinnen op vrolijke muziek met een
goede beat. Fitness de Kloek stelde ons
de spinningzaal beschikbaar met een
erkende instructeur, die voor deze
gelegenheid een speciale les in elkaar
had gezet. De spinners hebben tijdens
het fietsen nog kunnen genieten van
stukjes film en foto’s, die er gemaakt
zijn bij de aankomst op Zanzibar van
onze eerste twee containers vol
schoolspullen.
In de tweede week van januari jl. is
Carolien Mascellino (voorzitter van de
stichting) op bezoek geweest bij de
school die tot nu toe alle spullen heeft
mogen ontvangen. Alles wat we er tot
nu toe hebben gebracht, wordt ook
intensief gebruikt. Dat doet ons veel
plezier en geeft ons moed om door te
gaan. Carolien heeft tijdens haar bezoek
ook contact gekregen met een tweede
school. De school in het zuiden van

Zanzibar redt het naar onze mening voorlopig wel even.
De tweede school die wij willen gaan ondersteunen met
schoolspullen is gelegen in het noordoosten van Zanzibar.
Deze school genaamd ” Ya Msinci “ te Matemwe-kigomani
heeft ruim 600 kinderen en heeft eigenlijk nog minder
spullen dan de eerste school. Nadat onze eigen school
“Het Tangram” in Purmerend van het Karekietpark naar
de Slenkstraat verhuisd is, willen wij graag onze derde
container gevuld met allerlei schoolspullen naar Zanzibar
verschepen voor deze school. Om ook in de toekomst
schoolmeubels te kunnen verzamelen, zijn we op zoek
naar een ruimte waar we gebruikt meubilair en ander
speelmateriaal droog op kunnen slaan. Daarom onze
vraag aan jullie allemaal, WIE WEET VOOR ONZE
SPULLEN EEN OPSLAGRUIMTE?????? We zijn er enorm
mee geholpen. Zonder opslag wordt het voor ons heel
moeilijk alle schoolspullen te verzamelen. Wanneer u een
opslagruimte heeft of weet kunt u contact met ons
opnemen via het contactformulier op onze website.
Mocht u het leuk vinden om meer over onze stichting te
weten te komen, dan kunnen wij u van harte aanbevelen
om onze site een keer te bezoeken,
www.Tools4Schools4Zanzibar.com
Met vriendelijke groeten
Het bestuur van Tools 4 Schools 4 Zanzibar.

Lief en Leed
Naam:

Jubileum

Datum:

Ambts- of dienstjubileum

Werkzaam bij:

Organisatie:

Geboren

Annemarie van Vliet
Hennie Pen-Dijkema
Mirjam Gray
Mirjam Gray
Leo van der Zee
Jacqueline van Affelen van Saemsfoort-Spenner
Annemiek Capel
Susanne Wijnalda
Brigitte Schut-Klaassen
Brigitte Schut-Klaassen
Marijke Grin
Stefanie Bras-Klaassen

25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
40 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

01-01-12
07-01-12
22-01-12
31-01-12
05-02-12
10-02-12
13-03-12
15-03-12
18-03-12
29-03-12
01-04-12
23-04-12

Ambtsjubileum
Ambtsjubileum
Ambtsjubileum
Dienstjubileum
Dienstjubileum
Dienstjubileum
Ambts- en Dienstjubileum
Dienstjubileum
Ambtsjubileum
Dienstjubileum
Dienstjubileum
Dienstjubileum

BMO
Ranonkel
Het Tangram
Het Tangram
Het Kraaiennest
De Havenrakkers
Koempoelan
Wheermolen
De Akker
De Akker
De Boemerang
De Delta

OPSO
OPSO
OPSO
OPSO
SPOOR
SPOOR
OPSO
OPSO
OPSO
OPSO
OPSO
OPSO

•	Op 15 januari 2012, Joppe de Jong,
zoon van Charlotte Vermeulen en
Ernst de Jong. Charlotte is werkzaam
op De Eendragt (SPOOR)
• Op 30 januari 2012, Yuna en Indy,
dochters van Pelle Swart en Sara
Groenenboom. Pelle is werkzaam
bij het BMO
• Op 17 februari 2012, Roan,
zoon van Marieke Vink en Domini
que Kalfsvel. Marieke is werkzaam
op SBO de Botter (SPOOR)

bij de ontvangers. De groepen 8 hebben ook een superleuke Valentijnsdisco op school gehad. • De groepen 1 t/m 4 van ’t Tilletje uit Warder hebben hoog bezoek gehad. De burgemeester kwam
langs in verband met de voorleesdagen. Zij kwam voorlezen aan de onderbouw. • Educatieve computerprogramma’s kunnen de prestaties van leerlingen bevorderen. Ze werken goed naast de
centrale instructie. (Bron: Onderwijsblad 03 2012) • Minister Marja van Bijsterveldt geniet nog maar weinig vertrouwen onder leraren en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs. In
het primair onderwijs is het vertrouwen in anderhalf jaar tijd geduikeld van 72 naar 20 procent. (bron: Onderwijsblad 03 2012) • 2 procent van alle ouders bekijkt de inspectiegegevens grondig.
Ouders laten zich bij het kiezen van een basisschool niet of nauwelijks leiden door de oordelen van de Onderwijsinspectie. Meer dan 60% kijkt zelfs in het geheel niet naar wat de inspectie op
haar website heeft staan (bron: Onderwijsblad 03 2012) • Een kwart van de jonge leraren vertrekt binnen vijf jaar uit het onderwijs. (bron: Onderwijsblad) • Leerlingen in groep 5 zijn beter
geworden in vermenigvuldigen en delen. (bron: Onderwijsblad 02 2012) • Er moet strenger geselecteerd worden aan de poort van pabo’s. Niet alleen toelatingseisen voor taal en rekenen, maar
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DEZE LEERLING
ERWIJSBEHOEFTEN VAN
ANALYSE VAN DE OND
?)
WEL
Wat moet ik met
(WAT KAN DIT KIND NOG
Doet alleen verkeerde
Kan helemaal niks

Leerlingfactoren
Leren

Martin help(t)!

Gedrag

zorgprofielen
Zorggeprofileerde onderzoeksresultaten op
basis van opbrengsten en door middel van
handelingsgerichte procestechnieken en
ontwikkelingsperspectieven

Sociaal-emotioneel

Waait me t alle
winden mee

Ego

Ee n wrak
Lichamelijk

dik

Ha lssta rrig

Ge broke n
Factoren binnen school
Leerkracht

V o l g e du ld

S tin k t

Ju f o f m e e s te r
Groep

E lk e d a g e e n a n d e r e ju f

5 6 k in d e re n
School

Z w a r t g e ld

B e la b b e r d

Geen
Vrije tijd

W in k e ld i e fs t a l

E n k e lba n d

Zorg

Z o r g e lo o s

O p s lu it e n

Z in lo o s

A lt ijd a p a r t
In w o n e n d

V is s e n

Noodge bouw
Factoren buiten school
Thuissituatie

S pijbe le n

Voor mij was een dergelijk gesprek
meer dan voldoende om ervoor te
zorgen dat ik een degelijke opleiding
voltooide en uiteindelijk het directeur
schap van een school op mij heb
genomen.
Tegenwoordig ziet het onderwijs er
totaal anders uit. Mocht je in vroeger
tijden nog onbeperkt draaien om de
oren uitdelen, muilperen geven en zelfs
met ouders de vloer aanvegen, nu is dat
anders. We worden overspoeld met
nieuwe ontwikkelingen: zorgprofielen,
opbrengstgericht werken, gesprekken
voeren op handelingsgerichte proces
basis en handelingsplannen met
ontwikkelingsperspectief. Was je als
simpele schoolmeester of –juf net
gewend aan de nieuwe AVI-toetsen,
krijg je dit weer over je heen gestort.
Op heel veel scholen binnen de OPSO
en SPOOR vragen directieleden,
leerkrachten en interne begeleiders
zich vertwijfeld af, hoe je zulke
formulieren moet gaan invullen.
Dus, weer tijd voor hulp. Oplettende
lezers van het nieuwsblad ’t Krijtje
(OPSO) weten, dat ik een sterke
familiaire band heb met de inwoners
en oudbewoners uit de Jordaan, de
wijk waar ik geboren en grootgebracht

v o o r b e e ld ig

C rim in a a l

A so

“Als je je best niet doet, wor je maar
putjesschepper!” sprak mijn vader mij
toe, wanneer ik weer eens met een 4 of
5 op mijn rapport thuiskwam. Let wel
op het woord putjes met dubbel –s. Je
was niet van je straf af na het leeghalen
van een put, maar je was genoodzaakt
hele straten vol putten leeg te halen. Of
mijn moeder dreigde mij naar de HKS
te sturen. HKS stond voor Haveloze
Kippen School. Wat je op deze laatste
school leerde, weet ik niet, maar wel
dat als je deze school niet afmaakte, je
naar het Lucifergesticht werd gebracht.
Een ander woord voor de penitentiaire
inrichting oftewel de gevangenis in
Haarlem, oftewel de Koepel.

dit kind?

dingen

neringsniveau einde
troomniveau en functio
Bijlage 1: Tabel: IQ, uits
n)
maande
Latere
groep 8 (nog een paar
mogelijkheden uitzicht
Totaal-

ben(het lijkt wel een lied van Johnnie
Jordaan). Hun raadgevingen neem ik
altijd van harte aan. Daarom heb ik
tante Naatje (zwarte Lola) zover weten
te krijgen, dat zij met al haar ervarin
gen als hulpverlener in de lichte zorg in
het rode gebied van de Jordaan , een
zogenaamd stroomdiagram heeft
gemaakt. Een schema, waarvan zij zegt
dat zelfs elke boerencliënt hiermee kan
werken.
Tante Alie heeft er een handleiding
bijgevoegd:
“Begin bij het begin en het einde komt
vanzelf ”.
Dit prachtige formulier wordt u
aangeboden door tante Alie. Zij heeft
dit format opgepikt tijdens haar
werkzaamheden in de lichte zorg. Door
middel van eindeloze gesprekken
tijdens het zorgen en ondersteunen van
haar cliënten, heeft zij deze gesprekken
gebundeld tot een stevig format,
waarmee iedere leerkracht zijn of haar
voordeel kan doen.

School voortgezet

score

onderwijs

1e kolom

InnHolland

2e kolom

HKS

3e kolom

kleuterverlenging

1

beroepsmogelijkheid

Zeer weinig

Minimaal bij

V e e lo m v a tte n d

Alleen vanaf het

Clown

gekochte diploma’s
dak

Eindeloos

De benen van de

Putjesschepper
snoepautomaat

juf

ONTWIKKELIN
Naam
Geboortedatum
Adres

GSPERSPECTIE

F (oftewel: wat mo
et

LEERLINGGEGE

VENS

M/V

ik met jou aan?
)

Heeft het kind
criminele
eigenschappen?

Telefoonnumm
er
Voor de hoeve
elste keer
ben je blijven
zitten?
Zijn je vader en
je
moeder nog bij
mekaar?

SPYCHOLOGISC
HE GEGEVENS
Onderzoeksin
(indien van toe
strument: tellen
passing)
tot tien
Datum
onderzoek
vlekkentest
uitlokken
jatgedrag
Aandachtspunte
n n.a.v. het spyc
hologisch onde
b.v. beschrijf wa
rzoek
t er gebeurt wa
nneer het kind
pot snoep neerg
alleen is en er
ezet. Doe dit oo
wordt een
k met 20 euro.

Theoretische lee
rrendementsv
erwachting en
op basis van de
verwachte uitstr
totale intellige
oomniveau
ntie (wat moet
terechtkomen?)
er van dit kind
Intelligentie-nive
au (dom,
stom, sluw, ge
Lijkt op Lijkt
slepen)
op
Lijkt op
vader
moeder
niemand

Gezien het feit dat de meeste scholen al
ver boven hun nascholingsbudget zijn
uitgekomen, biedt tante Naatje een
ander soort oplossing. Elke leerkracht
die gebruik maakt van het format van
tante Naatje krijgt een korting bij een
bezoek aan een van de zorginstellingen
van tante Alie in het zogenaamde rode
licht gebied in het centrum van
Amsterdam. – Door MT
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Het volgende Onderwijsvel(t)
komt uit op 10 juli.
Wat kunt u daarin onder
andere verwachten:

1. De 2 J’s, over ontwikkelingen in het Onderwijs
2.	
Ik geef de pen door aan Nannette Langenberg
werkzaam op ’t Pierement in Purmerend
3.	
Terugblik op de Onderwijsdag van
21 maart

En nog veel meer…

ook voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Dit zijn een paar van de adviezen die de commissie Kennisbasis Pabo in het rapport “Een goede basis” heeft gepresenteerd
aan de Hbo-raad. (bron: Onderwijsblad 02 2012) • De lonen zijn harder gestegen dan buiten het onderwijs en de klassenverkleining leidt niet tot betere leerprestaties. In het basisonderwijs
kan daarom best worden bezuinigd. Dit zei het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport ‘Waar voor ons belastinggeld? Prijs en kwaliteit van publieke diensten’. De onderzoekers vergaten
alleen dat het om een inhaalslag ging na jaren van bezuinigingen... Een misser van formaat. (bron: Onderwijsblad 02 2012) – Door SvO
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