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Bij topsport denk je aan discipline, 

doorzettingsvermogen en zelfopoffe-

ring. Ook als je net vijftien bent en nog 

op school zit? Wel als je zoals nina 

van Tol een veelbelovend schaats

talent bent! Nina zit in de derde 

klas van Groene Hart Rijnwoude en 

combineert haar schoolcarrière met 

topsport. Zij schaatst op nationaal 

niveau in de KNSB-jeugdselectie Zuid-

Holland. ”Elke dag na school ga ik naar 

de ijsbaan of train ik alleen; ook in het 

weekend. En op zondagavond rijd ik 

wedstrijden”, vertelt Nina. In haar 

categorie hoort ze bij de nederlandse 

top drie en werd ze vorig jaar eerste 

op europees niveau.

Groene Hart Rijnwoude bewijst dat 

topsport en leren ook op een gewone 

school prima samengaan. “Ik krijg veel 

steun van school en van mijn men

tor”, lacht Nina. “Als de klas gymt, 

mag ik mijn huiswerk maken. En ik 

krijg vrij voor trainingskampen. Maar 

die lessen haal ik wel weer in, hoor!”

Volgend jaar doet Nina eindexamen. 

“School en schaatsen zijn allebei 

belangrijk. Ik zou wel profschaats-

ster willen worden, als ik echt bij de 

besten kan komen. Als dat niet lukt, 

wil ik een studie gaan doen, al weet ik 

nu nog niet wat. Daarom ga ik straks 

door met de havo, zodat ik school 

en schaatsen voorlopig kan blijven 

combineren.”

SCOPE 
portret
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Tijd voor talent
Leren is niet altijd leuk en een vrije dag is fijner dan blokken op 

school. Iedereen snapt dat leerlingen beter leren en presteren  

wanneer ze het naar hun zin hebben. Stel je voor dat je volop kunt 

laten zien waar je in uitblinkt. Stel je voor dat er ook op school 

gelegenheid is om bezig te zijn met je passie voor sport, voor 

toneel, voor muziek, voor koken, voor computers, voor techniek.

SCOPE in Beeld verschijnt twee keer  

per jaar, in september en januari, voor 

alle ouders van de leerlingen van 

twaalf basisscholen, vier vestigingen 

en een praktijkschool voor voortgezet 

onderwijs en een school voor speciaal 

onderwijs van SCOPE Scholengroep en 

wordt ook naar alle SCOPE personeels-

leden en andere relaties gestuurd.
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op het gebied van sport, kunst en cultuur, techniek, ict, meer dan 

voorheen gaan benutten? Misschien heeft u in de krant gelezen 

over de nacht dat een grote groep leerlingen van de diverse Groene 

Hart vestigingen samen hun passie voor computers en computer-

spellen beleefden. Ik ben er geweest en heb gezien hoe vanzelf-

sprekend leerlingen elkaar hielpen en elkaars deskundigheid en 

talent waardeerden. Ik droom van een tijd dat talentvolle VO leer-

lingen uit de bovenbouw ingezet kunnen worden in de onderbouw 

en in onze basisscholen om hun talent te delen. Dat kan heel goed 

op het gebied van sport, van muziek, van musical, van techniek, 

van kunst. Ik droom overigens ook van een tijd dat de diversiteit 

aan talenten van onze leerkrachten veel beter benut kan worden, 

omdat we niet langer verlangen dat iedereen altijd maar hetzelfde 

werk doet. Dromen moeten leiden tot beleid. Het is wat het SCOPE 

bestuur betreft op allerlei gebied tijd voor talent.

Cil Wigmans 

Colofon

Natuurlijk, een school blijft een school en leren is niet altijd leuk, 

maar het wordt wel spannender wanneer dat leren verbonden 

wordt met de dingen waar je goed in bent en waar je voor warm 

loopt. We starten binnen SCOPE met talentklassen. Dat wordt 

natuurlijk ook ingegeven door het feit dat leerlingen (en hun 

ouders?) zich steeds meer laten leiden door wat er aan extra’s 

wordt geboden door scholen voor voortgezet onderwijs. Maar een 

school is geen sport- toneel- of muziekvereniging, geen compu-

terclub of kookklas. Het gaat om meer dan vrije tijdsbesteding, 

het gaat om talent! Is het niet juist in het christelijk onderwijs van 

belang om leerlingen de gelegenheid te geven hun talenten te 

ontwikkelen en zich af te vragen wat ze met de hun toebedeelde 

talenten doen? Misschien dat in een grijs verleden in christelijke 

kring slechts aandacht was voor talenten in intellectuele (en eco-

nomische!) zin, die tijd is wat ons betreft voorbij. Is het niet tijd dat 

we de deskundigheid die er binnen onze scholen bestaat, juist ook  
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MR in voortgezet onderwijs

MR in primair onderwijs

Verbondenheid is één van 

de pijlers onder het beleid 

van SCOPE. Niet alleen 

tussen alle SCOPE scholen, 

maar vooral tussen de  

mensen die de scholen tot 

leven brengen: leerlingen, 

docenten, onderwijsonder-

steunend personeel en 

ouders/ verzorgers. Leer-

lingen en personeel zijn op 

school voortdurend met 

elkaar in contact. Maar hoe 

betrek je ouders/verzor-

gers erbij? Wat betekent 

medezeggenschap eigenlijk 

bij SCOPE? Wat kun je als 

ouder  bereiken?

Medezeggenschap
binnen SCOPE

7
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MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SCOPE

Meedenken over goed onderwijs 
voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs
“Als je je als ouder thuis afvraagt waarom dingen op school gaan zoals ze gaan, zit dan niet te gissen of te mop-
peren, maar doe iets, laat je mening horen!”, zegt Maria ter Hoek vol overtuiging. Maria is moeder van Astrid in 
5 havo en van Dorine, die al van school is. Zij is met haar beide dochters al acht schooljaren ‘klant’ van SCOPE en 
vier jaar lid van de medezeggenschapsraad in het voortgezet onderwijs.

“Als MR-lid krijg je de mogelijkheid om in een breed kader mee 

te denken over het beleid, de financiën en de organisatie van de 

school. Hoe sta je er als ouder tegenover? Het gaat niet om het 

belang van je eigen kind, maar om de beste beslissing voor de hele 

school. Het is mooi dat ook ouders zo met de school van hun kind 

kunnen meedenken. Bijkomend voordeel is dat je ook meer inzicht 

krijgt waarom de schoolleiding sommige beslissingen neemt”, 

vertelt Maria.

Ook Glenn Crisson, leraar wiskunde op CSG Groene Hart en 

voorzitter van de MR en de nieuwe gemeenschappelijke mede-

zeggenschapsraad, de GMR, is overtuigd van het nut van ouder-

betrokkenheid in de MR. “Ouders hebben wat ons betreft een 

belangrijke rol. Zij zijn onze klanten. Wij moeten ouders bieden 

wat we hun beloven. Maar als klanten kunnen zij ons ook helpen 

het onderwijs te verbeteren. Ouders hebben vaak een andere kijk 

op zaken dan het schoolbestuur en personeel en leveren daarom 

een waardevolle bijdrage aan de besluitvorming. Dat is absoluut 

een verrijking voor het onderwijs als geheel.”

Waarover praat de medezeggenschapsraad?

“De medezeggenschapsraad is een controlemiddel voor het 

schoolbeleid: doet de school de goede dingen en doet zij die 

dingen goed. Ze beoordeelt voorgenomen plannen, toetst en 

geeft advies en is daarom meestal geen beleidsmaker, maar een 

beleidsbeoordelaar”, legt Glenn uit. De onderwerpen waarover 

de MR praat zijn heel divers. Natuurlijk de schoolfinanciën, zoals 

de jaarlijkse begroting, de hoogte en besteding van de ouder-

bijdrage, eventuele sponsoring van schoolprojecten door bedrij-

ven. Maar ook veranderingen die de school binnen het onderwijs 

wil doorvoeren, formatieplannen of de gevolgen en toepassing 

van wettelijke regelingen binnen SCOPE scholen.

“Een voorbeeld van een onderwerp waarbij de MR haar stem 

heeft laten horen?” Glenn denkt even na. “Nou, de regeling 

rondom de gratis schoolboeken voor dit schooljaar. Het school-

bestuur kwam met een voorstel waar de MR zich niet direct in 

kon vinden. In goed overleg met elkaar zijn we voor dit jaar tot 

een goed compromis gekomen dat het belang van de school, de 

ouders én de kwaliteit van het onderwijs weerspiegelt. Overigens 

is dit onderwerp nog niet van onze agenda af”, besluit Glenn met 

een glimlach.

Wat verandert er in de medezeggenschap bij CSG Groene Hart? 

De medezeggenschapsstructuur bij CSG Groene Hart verandert. 

In plaats van één overkoepelende MR voor alle vestigingen, komt 

er een deelraad per vestiging. Alle deelraden hebben een verte-

genwoordiging in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad, de GMR. Maria ter Hoek vindt dit een goede ontwikkeling. 

“In de nieuwe deelraden komen de onderwerpen veel dichterbij. 

Dan gaat het alleen over zaken die de vestiging van jouw kind 

aangaan. We hopen dan ook dat we nog meer ouders bij de school 

kunnen betrekken.”

De nieuwe medezeggenschapsstructuur is nog volop in ontwikke-

ling. Zodra de deelraden en de GMR actief zijn, krijgt de praktijk 

vanzelf meer vorm. Hoe liggen bijvoorbeeld de beslissingsbe-

voegdheden van de beide raden, hoe verloopt de communicatie 

tussen GMR en deelraden en hoe zorg je ervoor dat vergaderpun-

ten niet in beide structuren worden besproken? Ook daar kun je 

als MR-ouder je tanden inzetten.
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De nieuwe medezeggenschap

structuur op CSG Groene Hart

Elke vestiging binnen CSG Groene 

Hart heeft een eigen deelraad. 

Afhankelijk van de grootte van de 

vestiging, bestaat de deelraad uit 

zes of acht leden naar evenredigheid 

verdeeld over ouders, leerlingen en 

personeelsleden (onderwijzend en 

onderwijsondersteunend). Er zijn 

minimaal twee ouders en twee 

 leerlingen vertegenwoordigd. Zij 

ver gaderen eens per zes weken over 

zaken die direct te maken hebben 

met de vestiging die zij vertegen-

woordigen.

Boven de deelraden staat een 

overkoepelende gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraad, de 

GMR. De GMR bestaat uit twaalf 

leden, ouders en personeelsleden, 

die zijn afgevaardigd uit de deelra-

den. De GMR behandelt zaken die 

de vestiging overstijgen, zoals de 

begroting van CSG Groene Hart, 

het meerjaren-formatieplan en 

strategische beleidsplannen. 

Wat vindt SCOPE zelf eigenlijk van 

ouderbetrokkenheid?

Zit een schoolbestuur eigenlijk wel te 

wachten op kritisch meedenkende ouders? 

“Ja, zeker wel”, antwoordt Glenn. “Het 

schoolbestuur van SCOPE is juist heel blij 

met betrokken ouders en een actieve MR”, 

gaat Glenn verder. “Zij zien dat MR-leden, 

ouders in het bijzonder, een heel frisse, 

nieuwe kijk hebben op zaken. Ons bestuur 

is ervan overtuigd dat je die moet gebrui-

ken om zo goed mogelijke regelingen 

te ontwikkelen. Hoe eerder je de MR bij 

de besluitvorming betrekt, hoe beter zij 

mee kunnen denken en hoe groter het 

uiteindelijke draagvlak is.” Maria beaamt 

dat ook zij als ouder ervaart dat SCOPE 

veel waarde hecht aan de betrokkenheid 

van ouders.

Hoe belangrijk het bestuur medezeggen-

schap vindt, komt heel direct tot uiting in 

de nieuwe structuur met de deelraden en 

de GMR. “In feite is de nieuwe medezeg-

genschapstructuur een initiatief van ons 

bestuur”, legt Glenn uit. “Zij hebben tijd 

en geld beschikbaar gesteld om de nieu-

we structuur op te zetten. Dat lijkt me 

een overduidelijk voorbeeld van hoe het 

bestuur denkt over medezeggenschap.”

Hoe krijg je ouders betrokken bij mede

zeggenschap?

Zowel Glenn als Maria erkennen dat het 

tegenwoordig lastig is mensen te vinden 

die zich in een MR willen inzetten voor 

de school van hun kinderen. Zeker in 

het voortgezet onderwijs. Mensen hebben 

steeds minder tijd. Ze komen ook minder 

vaak op school, zeker in vergelijking met 

de basisschool. Daarnaast zijn er ook nog 

ouders die misschien wel mee willen pra-

ten, maar die een zekere ‘drempelvrees’ 

hebben: “weet ik er wel genoeg vanaf om 

mee te praten?” 

Glenn ziet communicatie als een belang-

rijke pijler onder ouderbetrokkkenheid: 

“Communicatie staat hoog op onze agen-

da. Nu al kunnen ouders de MR-verslagen 

lezen op intranet en laten we via het 

ouderbulletin vier keer per jaar van ons 

horen. Daarnaast leggen onze MR-leden 

hun oor geregeld te luisteren bij ouders 

in de klankbordgroepen. Maar we willen 

nauwer in contact zijn met onze achter-

ban, zodat ouders niet alleen geïnfor-

meerd zijn, maar ook enthousiast worden 

om zelf mee te doen.”

Volgens Maria kan de MR altijd ouders 

gebruiken die onderwerpen in een breder 

kader kunnen plaatsen. “Als je als ouder 

graag wilt weten hoe het zit, als je kritisch 

bent en een brede belangstelling hebt, 

zou ik zeggen: meld je aan als lid van de 

medezeggenschapsraad. Het kost je een 

paar uur per maand, maar het is leerzaam 

en je kunt echt iets betekenen voor de 

school.” 

“Ouders hebben 
een andere kijk 

op zaken en leveren 
zo een waardevolle 

bijdrage aan 
het schoolbeleid.”
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Als we op een woensdag de school binnenkomen, 

treffen we meester Gerjan Pruim aan in de klas. 

Het is net twaalf uur geweest en de kinderen 

drommen nog in groepjes om hem heen. “Jullie 

komen voor het interview, natuurlijk. Geef me nog 

vijf minuten om het hier af te maken en dan kun-

nen we beginnen”, zegt Gerjan lachend. De foto-

graaf schiet ondertussen al wat plaatjes, terwijl 

een paar leerlingen zich om hun meester verdrin-

gen. “Meester, meester, komen we in de krant?”

Met de betrokkenheid tussen Gerjan en zijn leerlingen zit het, zo te 

zien, wel goed. Maar hoe is het met de ouderbetrokkenheid op de 

basisschool? Daarover gingen we - inderdaad, na vijf minuutjes -  

in gesprek met Gerjan Pruim, leerkracht van groep 5, personeels-

afgevaardigde in de medezeggenschapsraad op basisschool De 

Rank en voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad, de GMR, van het basisonderwijs binnen SCOPE.

Ouderhulp onontbeerlijk
“Als leerkracht en ook als school heb je enorm veel profijt van 

enthousiaste ouders die betrokken zijn bij school. Goede onder-

linge contacten en een open sfeer zijn een grote stimulans voor 

ouderbetrokkenheid”, begint Gerjan Pruim ons gesprek. “Er zijn 

veel ouders die klaar staan om je te helpen, vaak ook met prak-

tische zaken. Zonder hun hulp zou het een stuk lastiger zijn om 

allerlei activiteiten voor elkaar te krijgen. Daarnaast zijn er ook 

altijd ouders die meer willen, die willen meedenken en meepraten 

over het beleid van de school. Daar zijn we natuurlijk heel blij 

mee, want we vinden het belangrijk dat ook ouders mede vorm 

kunnen geven aan het onderwijs dat hun kinderen krijgen.” 

Openheid en communicatie
“De laatste jaren hebben we gelukkig genoeg ouders die onze 

medezeggenschapsraden met hun ideeën en adviezen willen 

steunen”, gaat Gerjan verder. “Ik geloof niet dat we op één van 

onze basisscholen tegenwoordig veel moeite hebben een ouder-

vacature in te vullen. In het verleden was dat wel eens lastiger. 

Ouders zijn van lieverlee veel meer betrokken geraakt bij het 

onderwijs aan hun kinderen, de contacten met school zijn veel 

opener en ouders zijn zelf natuurlijk ook mondiger geworden. 

Bovendien communiceren de medezeggenschapsraden zelf ook 

vaker met de ouders.”

Fred Raasveldt beaamt dat: “Communicatie is inderdaad een 

speerpunt binnen onze medezeggenschapsraad.” Fred is vader van 

Pepijn in groep 8 van De Rank en sinds vijf jaar lid van de mede-

zeggenschapsraad. Dit jaar is hij voorzitter geworden. Hij vertelt: 

“We laten van ons horen in de schoolnieuwsbrieven en hebben 

een eigen pagina op de website van school. We proberen zo veel 

mogelijk openheid te creëren. Een voorbeeld is De Schoolpilaar. 

Dit document staat op de website en geeft alle onderwerpen 

aan waarover de MR vergadert. Dit zijn onderwerpen vanuit het 

bestuur, maar ook onderwerpen die MR-leden zelf inbrengen. Elke 

ouder die iets wil bijdragen, kan zich opgeven om een vergade-

ring bij te wonen. Graag zelfs!”, gaat Fred verder. “We zoeken ook 

persoonlijk contact. Dat doen we via verschillende commissies, de 

‘klankbordgroep’ en de schoolraad. Maar ook op het schoolplein 

spreken we ouders steeds vaker. Hoe meer contact er is, hoe liever 

wij dat zien”, zegt Fred, waarmee hij het belang van korte lijnen en 

open communicatie duidelijk onderstreept.

MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SCOPE

Medezeggenschap 
op de basisschool 
in goede harmonie
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MR en GMR in het basis onderwijs

Op alle basisscholen binnen de SCOPE Scholengroep is een medezeggenschaps-

raad actief. Zij zetten zich in om de belangen van personeel, ouders en leerlingen 

in het basisonderwijs zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het school- en 

bestuursbeleid van hun school. Afhankelijk van de grootte van de school, heeft 

elke MR minimaal twee, maximaal zes ouderleden en even zoveel vertegenwoor-

digers vanuit het schoolpersoneel. Ze vergaderen gemiddeld zo’n negen keer per 

schooljaar.

Elke medezeggenschapsraad vaardigt twee leden af naar de GMR, de gemeen-

schappelijke medezeggenschapsraad. Het belangrijkste verschil tussen de twee 

raden is dat de MR’s zich vooral specifiek inzetten voor het beleid van de eigen 

school, terwijl de GMR zaken behandelt die voor heel SCOPE gelden. Het gaat 

dan vaak om wet- en regelgeving of beleidsplannen vanuit de directie, zodat niet 

iedere school zelf het wiel hoeft uit te vinden.

“We hebben heel 

sterk het gevoel dat

we naast bestuur en 

directie staan en niet 

tegenover elkaar.”

Financiën, lesmethoden en 
infectie ziekten
De medezeggenschapsraad heeft een 

actieve toetsende en controlerende rol in 

het school- en bestuursbeleid. Als MR-lid 

denk je dus mee over zeer uiteenlopende 

onderwerpen. Dat varieert van de schoolfi-

nanciën, de bezetting voor komende jaren, 

via de aanschaf van nieuwe lesmethoden, 

de tussenschoolse opvang, naar computer-

gebruik of het leerlingvolgsysteem. Hoewel 

de MR vooral instemmings- en adviesrecht 

heeft, kaart zij ook zelf onderwerpen aan. 

Fred: “Waar wij, als MR van De Rank, best 

trots op zijn, is dat we vorig jaar met succes 

een protocol hebben opgesteld hoe je als 

school moet omgaan met infectieziekten. 

Wat doe je als er een infectieziekte de 

kop opsteekt, wie informeer je - GGD, 

ouders - en wanneer. We hebben het proto-

col aanvankelijk opgesteld voor onze eigen 

school, maar het is nu binnen heel SCOPE 

geaccepteerd. Mooi om daar als ouder bij 

betrokken te zijn.” 

Voldoening
Gerjan en Fred vinden allebei veel vol-

doening in hun bijdrage aan de medezeg-

genschapsraad. Gerjan: “Je groeit in je rol 

en het wordt steeds leuker om mee te 

denken over beleidszaken. Het lidmaat-

schap van de MR en voorzitterschap van 

de GMR kost natuurlijk tijd, maar SCOPE 

geeft hier wel faciliteiten voor, hetzij in 

geld, hetzij in tijd. Vorig jaar bijvoorbeeld, 

was ik een dagdeel uitgeroosterd om 

taken voor te bereiden. Dat werkt eigenlijk 

het beste.”

Voor ouders is het MR-werk wel echt vrij-

willigerswerk en dat maakt hun bijdrage 

juist zo bijzonder. Ouders halen hun vol-

doening toch vooral uit de mogelijkheid 

die ze hebben om mee te denken en mee 

te bepalen welke richting de school van 

hun kind op gaat. Fred: “Het geeft mij 

als ouder een goed gevoel betrokken te 

kunnen zijn bij het onderwijs aan mijn 

kind. Daarbij vertegenwoordig je ook de 

belangen van andere ouders. Ik vind dat je 

echt iets kunt betekenen voor de school. 

Dat merk je helemaal bij een onderwerp 

als bijvoorbeeld het infectieziektenprotocol, 

wanneer dat ook buiten jouw school opgang 

vindt.”

Samen sterk
Tenslotte willen we nog weten hoe het 

staat met de verstandhouding tussen de 

MR aan de ene kant en schooldirectie en 

bestuur aan de andere. Gerjan: “We werken 

meestal in heel goede harmonie tussen 

directie en MR, al jarenlang. Zowel directie 

als bestuur informeert ons en betrekt de MR 

in een vroeg stadium bij de besluitvorming. 

Hierdoor hebben we heel sterk het gevoel 

dat we naast elkaar staan en niet tegenover 

elkaar.” Fred is het daarmee eens: “We heb-

ben wel eens verhitte discussies, maar we 

komen er altijd wel weer uit.”
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Topmavo en ICT

Cultuurprofielschool

De vier vestigingen van CSG 

Groene Hart en de Groene 

Hart Praktijkschool vormen 

het onderwijs van SCOPE 

Scholengroep. Deze vijf 

scholen zijn voor de meeste 

ouders een logisch vervolg 

op één van onze twaalf 

 basisscholen. Zij weten 

immers dat SCOPE de lijnen 

uit het basisonderwijs door

voert naar het voortgezet 

onderwijs. Bovendien krijgen 

leerlingen bij SCOPE alle kans 

om hun talenten te ontwik

kelen en het beste uit zichzelf 

te halen met alle middelen 

die de school kan bieden.

Voortgezet onderwijs 
bij SCOPE

10

12
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VOORTGEZET ONDERWIJS BIJ SCOPE

ICT projectonderwijs op de Topmavo

“Een parel in ons onderwijs”
“Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op 

een toekomst in de maatschappij. Dat betekent 

dat zij niet alleen kennis moeten hebben, maar 

vooral ook kunde. Vaardigheden als flexibiliteit, 

zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, 

zelfreflectie zijn onmisbaar om goed te functio-

neren. Maar hoe leer je dat je leerlingen? Wij 

doen dat in het projectonderwijs, waarin we 

het traditionele leren kunnen verbinden met de 

andere vaardigheden. ICT vind ik daarbij wel een 

onvoorwaardelijk hulpmiddel.” Aan het woord is 

Gerard van Rij, directeur van de Topmavo. 

Natuurlijk leren
Voordat we ingaan op de praktijk van het ICT-onderwijs, schetst 

Gerard de achtergrond van de onderwijsfilosofie van de Topmavo. 

“Kijk”, begint Gerard, “kinderen zijn van nature leergierig, maar ze 

moeten wel iets weten om iets te kunnen. Het gevolg is dat het 

onderwijs eigenlijk altijd aanbodgericht is geweest. We werken 

met normen, kennisniveaus en toetsen en voeren dat nog op als 

leerlingen niet aan die normen voldoen. Zo ontstaat een sfeer van 

“leren moet” en “leren is niet leuk”. Tegen de eigenlijke natuur van 

kinderen in. Op de Topmavo willen we dit doorbreken. Wij zoeken 

naar mogelijkheden om leerlingen uit te dagen, zodat ze kleur 

kunnen geven aan hun eigen leren; zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun leerproces. Maar waarbij we tegelijkertijd wel voldoen aan 

wat de maatschappij van de school verwacht. Zoiets gaat natuur-

lijk niet in één keer, maar in kleine stappen. Ik noem dat pareltjes, 

die ontstaan. En één van die pareltjes is het projectonderwijs.”

Projectonderwijs met iCT
In vmbo 3 en 4 hebben alle leerlingen per week acht tot tien 

projecturen – op de Topmavo heten die natuurlijk Top-uren – 

waarin ze zelfstandig aan projecten werken. Elk project heeft een 

thema en duurt ongeveer negen weken. Het thema combineert 

verschillende leerdomeinen, waarin leerlingen hun kennis uit de 

gewone vakken kunnen toepassen. De klassenmentor begeleidt 

de Top-uren. Leerlingen gaan zelfstandig op zoek naar informatie, 

bijvoorbeeld uit het lesboek of in de mediatheek, maar vooral ook 

via de computer en het internet. Ze hebben daarvoor alle moge-

lijkheden, omdat de Top-uren altijd plaatsvinden in het leeratelier 

of leercentrum van de school.
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‘een leven lang sporten’
‘Een leven lang sporten’ is een voorbeeld 
van een recent ICT-routeproject op de 
Topmavo. Je bent als leerling de hoofd-
persoon in je eigen project: een sportver-
eniging die je zelf verzint. Je bent al vanaf 
je zesde lid, maar vanaf je veertiende, 
vijftiende word je steeds actiever. Je gaat 
in de redactie van het clubblad, je wordt 
penningmeester, je stelt wedstrijdschema’s 
samen, je houdt je bezig met EHBO, zet 
uitwisselingen met buitenlandse clubs op. 
Je wordt ook ouder, komt zelfs je ware 
liefde tegen en jullie krijgen ook nog samen 
een kind! In ongeveer 25 opdrachten pas 
je de kennis toe die je in de leervakken 
opdoet. Niet in voorgekauwde opdrachten, 
maar vanuit een reële vraag vanuit jouw 
sportvereniging, waar je zelf creatief mee 
aan de slag gaat.
Jamila Abaqouy en Michelle Milatz uit 
T4a werken samen aan het project. “Dit 
is veel leuker dan de gewone les”, zegt 
Michelle, “omdat je steeds met andere 
dingen bezig bent.” Jamila: “Ja, je leert ook 
veel meer, want er is heel veel variatie in 
de opdrachten. Voor het wedstrijdschema 
gebruik ik nu bijvoorbeeld wiskunde, maar 
straks ga ik weer met iets anders verder.” 
Is het ook moeilijker werken? “Soms heb 
je wel lastige opdrachten”, geeft Michelle 
toe. “Maar je mag een opdracht drie keer 
inleveren en dan krijg je tips van de leraar 
hoe je het beter kunt doen. En dan is het 
best te doen!”

leeratelier en leercentrum
“Wanneer je ICT als hulpmiddel wilt inzet-

ten om leerlingen zelfstandig te laten 

leren, moet je ook de faciliteiten bieden”, 

vertelt Gerard. “In het ideale geval kun-

nen leerlingen altijd en overal gebruik 

maken van ICT. Als ze bijvoorbeeld bij 

Nederlands iets willen opzoeken, pakken 

ze hun laptop of een computer in de com-

puterruimte bij de klas. Leerlingen hebben 

dan vrijwel altijd toegang tot ICT. Oudere 

schoolgebouwen zijn daar vrijwel nooit 

op ingericht. Daarom zie je dat daar ICT 

van software. Dat is namelijk wel een eis 

in het vastgestelde examenprogramma 

van de ICT-route.” 

Samenwerking iCTacademie
“Aanvullend hebben we een samenwer-

king met de ICT-academie van het ROC 

Leiden, die ook bij ons in het gebouw zit 

en doen we projecten samen. Dat is heel 

leerzaam voor de leerlingen die verder 

willen in ICT. Voor de anderen is het ook 

interessant, omdat ze in ieder geval ken-

nismaken met de manier van leren en 

werken binnen een ROC. Overigens heb-

ben we eenzelfde samenwerking ook met 

het ID-college, dat opleidingen biedt in 

zorg, welzijn en economie.”

breder opleidingsniveau
“De ICT-route heeft ons denken een impuls 

gegeven”, vindt Gerard, “en levert waarde-

volle contacten op met andere scholen. 

Het voordeel voor leerlingen is dat ze alle-

maal ervaring opdoen met ICT én - naast 

de zes reguliere vakken - ook examen doen 

in  ICT als zevende vak. Zo zijn ze veel 

breder opgeleid. Daar komt nog bij dat ze, 

als dat nodig is, ICT tegen een ander vak 

kunnen laten wegvallen om zo toch een 

volwaardig vmbo-diploma te behalen.”

Meerwaarde
Op de vraag wat de meerwaarde is van 

de ICT-route, zegt Gerard: “Het sluit aan 

bij een ontwikkeling in de maatschappij. 

ICT is overal: er is geen beroep, misschien 

zelfs wel geen leven meer denkbaar zonder 

ICT. Doordat het een vast onderdeel is in 

ons programma, komt iedereen ermee in 

aanraking. Daarnaast is ICT voor ons een 

onontbeerlijk hulpmiddel om onze leerlin-

gen uitdagend onderwijs te bieden, waarin 

ze zich zelfstandig kunnen ontwikkelen.”

Er is geen beroep, 

misschien zelfs 

wel geen leven 

meer denkbaar 

zonder ICT.

meestal geconcentreerd is in een aantal 

uren per week in een aparte ruimte buiten 

de klas. Wij doen dat in het leeratelier en 

het leercentrum, projectlokalen waar je 

zelfstandig in groepjes werkt met com-

puters. In het leeratelier kunnen twee 

groepen tegelijkertijd aan de slag; in het 

leercentrum één. We bekijken nu of we 

op korte termijn nog een extra ruimte 

beschikbaar kunnen maken.”

iCTrouteschool
ICT loopt dus als een rode draad door het 

onderwijs op de Topmavo. In de klassen 3 

en 4 in het projectonderwijs en ook steeds 

meer in de eerste twee klassen, waar leer-

lingen aan kortere (ICT-)projecten werken. 

“Wij zijn dan ook een ICT-routeschool”, 

legt Gerard uit. De ICT-route is een lande-

lijk initiatief van een aantal vmbo-scholen 

die ICT als volwaardige vmbo-opleiding 

aanbieden. “Het is begonnen als onder-

deel van het techniekonderwijs en was 

vooral gericht op het ‘maken’ van ICT: 

software-ontwikkeling en systeembeheer. 

“Wij zijn vooral aangehaakt vanuit de 

gedachte hoe je ICT kunt gebruiken. Dat 

komt heel duidelijk terug in ons project-

onderwijs”, zegt Gerard. “Overigens zijn 

we wel bezig om een module te ontwik-

kelen die meer gericht is op het schrijven 
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VOORTGEZET ONDERWIJS BIJ SCOPE

Cultuurprofielschool CSG Groene Hart lyceum:

Veel meer dan vrijblijvend 
geknutsel en wat muziek

Wat hebben cabaretière Sanne Wallis de Vries, jazz-saxofonist 

Toon Roos, rapper Brainpower en mezzosopraan Christiane 

Stotijn met elkaar gemeen? Inderdaad, ze zijn allemaal afkom-

stig van het Groene Hart Lyceum. Toeval? Misschien, maar de 

school heeft cultuur al lang hoog in het vaandel. Nu ze ook nog 

officieel ‘cultuurprofielschool’ is, hoopt ze dat er nog meer crea-

tieve en kunstzinnige leerlingen heel bewust kiezen voor het 

Groene Hart Lyceum.

Cultuur verankerd in het onderwijsprogramma
Zodra je de school binnenloopt, kun je er niet omheen. Grote en kleinere kunstwerken 

sieren de muren en trapportalen van het gebouw. Ergens klinkt muziek. Het Groene 

Hart Lyceum ademt cultuur. “Bij een cultuurprofielschool is cultuur verankerd in het 

hele onderwijsprogramma”, begint Wim Jansen, cultuurcoördinator van het Groene Hart 

Lyceum. “In de onderbouw bestaat cultuur uit drie vakken: beeldende vorming, drama en 

muziek. Aanvullend kunnen eerste- en tweedeklassers in hun keuzecurriculum ook nog 

voor extra verdieping kiezen. Dat noemen we trouwens voortaan ’talentklassen’.“

In 4 en 5 vwo en 4 havo is CKV, culturele en kunstzinnige vorming, een verplicht vak 

voor alle leerlingen. Verplicht is zeker niet saai, want CKV is een echt doe-vak met veel 

vrijheid. Leerlingen vormen groepjes, die elk een docent als kunstmentor hebben voor 

begeleiding. Ze doen vooral praktische activiteiten en onderzoek op cultureel gebied. “Nu 

zijn er bijvoorbeeld groepen bezig met film in de jaren tachtig”, vertelt Wim. “Leerlingen 

doen eerst onderzoek en gaan dan zelf aan de slag. Sommigen gaan filmen, anderen 

herschrijven een script naar deze tijd. En ze gaan ook zelf naar een film”, legt Wim uit. 

“Voor alle leerlingen werken we nu met cultuurbonnen, waarmee ze voorstellingen en 

activiteiten kunnen bezoeken.”

doorlopende leerlijnen
SCOPE zou SCOPE niet zijn als er geen 

aansluiting was bij het primair onderwijs en 

vervolgonderwijs. Voor kinderen uit groep 

8 van het basisonderwijs die extra stof 

aankunnen, zijn er de masterclasses cultuur 

op de woensdagmiddag. Aan de andere 

kant, voor havo 5 en vwo 6, is er een 

samenwerking met de kunstacademies. 

Lyceum-leerlingen kunnen voor hun eind-

examen een praktijkopdracht kiezen uit 

het tweede academiejaar. Stagiaires van de 

kunstacademie geven op hun beurt weer 

begeleiding aan de leerlingen op school.

Kiezen voor cultuur
Aan Wim Jansen de vraag wat voor leerlin-

gen er kiezen voor cultuur in hun eindexa-

menprofiel. “Allereerst zijn daar natuurlijk 

de leerlingen die verder willen in beel-

dende vorming, muziek of een andere 

cultuurrichting. Zij krijgen bij ons optimale 

vrijheid om zich voor te bereiden op hun 

vervolgopleiding, maar daar kom ik straks 

nog op terug. Dan hebben we de leerlingen 

die verder willen in industriële vormgeving 

met een profiel ‘natuur en techniek’. Voor 

hen is cultuur essentieel. Ook hebben we 

leerlingen die een theoretische vervolgop-

leiding, zoals cultuurgeschiedenis, willen 

gaan doen. Ten slotte zijn er ook altijd 

mensen die gewoon meer willen weten 

over cultuur”, vertelt Wim.

Voor alle leerlingen bestaat het vak en het 

eindexamen uit een theoretisch en een 

praktisch gedeelte. Cultuurgeschiedenis is 

verplichte kost voor iedereen en behandelt 

de geschiedenis van de architectuur, beel-

dende kunst, dans, muziek, film en theater 

over verschillende periodes. Het prakti-

sche gedeelte bestaat uit twee opdrach-

ten. Leerlingen krijgen een beoordeling op 

het eindresultaat én - misschien nog wel 

belangrijker - op de reflectie: hun beschrij-

ving van de keuzes die ze hebben gemaakt 

om tot het uiteindelijke werk te komen. 
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Vrijheid en vertrouwen
Wim komt nog even terug op de vrijheid die hij zojuist noemde. 

“Juist binnen de cultuurvakken is het belangrijk dat leerlingen 

vrijheid hebben om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Als 

docenten begeleiden we hen daarbij, maar ons grootste doel 

is leerlingen het zelf te laten ontdekken. Wij creëren een sfeer 

waarin leerlingen vertrouwen krijgen, zodat ze zichzelf durven 

gaan presenteren. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Bij de een 

gaat dat gemakkelijker dan bij de ander. Maar altijd komt er een 

moment, dat ze door die magische grens heengaan: “oh, moet 

het zo!”. Dat gebeurt bij iedereen en dat is voor ons kicken”, legt 

Wim enthousiast uit.

“Vrijheid krijgen leerlingen ook in praktische zin. Wie bijvoorbeeld 

naar een kunstacademie wil, moet voor de toelating een port-

folio hebben. De roosters op onze school kennen per week een 

aantal uren dat leerlingen zelf vrij kunnen inplannen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld kiezen voor extra begeleiding bij een bepaald vak. 

Leerlingen cultuur kunnen deze uren ook gebruiken om intensief 

aan hun portfolio te werken”, besluit Wim.

Klinkende resultaten
De resultaten van het Groene Hart Lyceum liegen er niet om: meer 

dan 80% van de leerlingen met cultuur in hun eindexamen krijgt 

een toelating tot een culturele vervolgopleiding. Landelijk ligt 

dat percentage maar op 10%. Bovendien heeft de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten het Groene Hart Lyceum verkozen tot 

één van tien beste scholen voor beeldende vorming in haar regio. 

Veel leerlingen stromen door naar de academies op hbo-niveau. 

Langzaam maar zeker ontstaan er ook samenwerkingsverban-

den tussen academies en universiteiten, bijvoorbeeld tussen de 

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag 

en de Universiteit Leiden. Steeds meer vwo-leerlingen kiezen voor 

zo’n richting waarbij ze intellectuele bagage en een opleiding tot 

beeldend kunstenaar combineren

Maatschappelijke binding
Ook culturele organisaties en instellingen komen af op het cul-

tuurimago van het Groene Hart Lyceum. Zo hebben leerlingen 

meegewerkt aan de decorbouw voor Scrooge in het theater in 

Alphen,werken leerlingen in de onderbouw samen met een dans-

school en is er een goede relatie met de STAA, Stichting Alphense 

Ateliers. “Zij hebben expositieruimte waar leerlingen vaak komen 

om te kijken en te analyseren. Al deze projecten zijn nuttig voor 

onze leerlingen én voor de organisaties”, aldus Wim.

Toekomst
“Wat ik als cultuurcoördinator nog op mijn wensenlijstje heb 

staan?” Wim denkt even na. “Tja, we zouden graag een theater-

klas willen ontwikkelen en theater dan ook als eindexamenvak 

aanbieden. Dat zou ons imago van cultuurprofielschool nog 

verder versterken. En in een later stadium ook fotografie en film 

of digitale technieken. Het moet overduidelijk zijn dat we gemo-

tiveerde leerlingen echt wel iets bijzonders te bieden hebben op 

het gebied van cultuur”, besluit Wim.

Zuzanne du Preez zit in havo 5 en gaat scenografie doen. Pardon? “Decor- en kostuumbouw”, legt ze lachend uit. Zuzanne zat eerst op een andere school, maar is overgestapt naar het Groene Hart Lyceum, omdat het zo goed aange-schreven stond. “Ik heb er geen spijt van”, zegt Zuzanne. “Het is hier echt veel leuker met meer vrijheid. Ik kan hier bijvoorbeeld acht uur per week aan mijn portfolio werken, die tijd zou ik anders nooit krijgen!” Elianey Kegel, ook havo 5, staat achter de schildersezel. Zij wil naar de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. “Ik wist niet echt wat ik wilde gaan doen, maar kon wel goed tekenen. Na het vmbo ben ik havo gaan doen. Nu wil ik verder in schilderen en na de Hogeschool misschien nog wel kunstgeschiedenis studeren”, geeft Elianey een kijkje in haar studieplannen. “Maar eerst het eindexamen en Den Haag.”

Cultuurprofielschool ben je niet zomaar. Er zijn strikte 
regels en eens per vier jaar beoordeelt een externe 
visitatiecommissie of de school nog aan die regels vol-
doet. Het Groene Hart Lyceum is sinds anderhalf jaar 
met gepaste trots één van de 29 cultuurprofielscholen 
in Nederland.

Een cultuurprofielschool…

• biedt een doorlopende leerweg voor cultuuronder-
wijs van klas 1 tot en met 6. 

• biedt minstens twee eindexamenvakken in de cul-
tuurrichting. Bij het Groene Hart Lyceum zijn dat 
beeldende vorming en muziek.

• geeft leerlingen de kans hun talenten te ontwikke-
len in extra tijd bovenop het normale programma.

• heeft samenwerkingsverbanden met buitenschoolse 
organisaties, zoals kunstacademies, conservatoria en 
externe cultuurorganisaties of -instanties.

• heeft het cultuurprofiel duidelijk omschreven in het 
beleid van de school.
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SCOPE PERSONEEL & AFDELING UITGELICHT

Hoofd van de afdeling ICT 
bij SCOPE Frank van Brenk

ICT is overal en dus ook in het onderwijs; de 

vraag neemt alleen maar toe. Wie de ICT bij 

SCOPE in goede banen wil leiden, krijgt te maken 

met zo’n 700 personeelsleden, 6000 leerlingen, 

ongeveer 1300 computers verdeeld over 25 

gebouwen. Ga er maar aan staan! Gelukkig heeft 

SCOPE een hechte ICT-afdeling van vijf mensen 

met Frank van Brenk aan het hoofd. “Ik omschrijf 

mezelf het liefst als teamleider, want eigenlijk 

doen we als team al het werk.” Waar houden 

Frank en zijn afdeling zich zoal mee bezig?

“Wij verzorgen het complete ICT-beheer voor SCOPE. Van het 

inrichten van netwerken, installeren van software, plaatsen 

van apparatuur tot en met de ondersteuning aan leerkrachten, 

personeel en leerlingen”, legt Frank uit. “Het is echt heel divers. 

Kijk alleen maar naar alle software die we hebben: voor primair, 

voortgezet, speciaal én praktijkgericht onderwijs. We hebben 

software om complete auto’s te ontwerpen, pakketten voor 

freesbanken tot software die het leesonderwijs op de basisschool 

ondersteunt.”

Hoe houden jullie zo’n diverse, dynamische organisatie 

werkbaar?

“De diversiteit maakt het werk heel boeiend, maar we proberen 

wel te standaardiseren waar dat kan. Zo werken we bijvoor-

beeld met een helpdesksysteem, waarmee we elke aanvraag 

registreren. Dat geeft ons de mogelijkheid prioriteiten te stellen 

en ‘calls’, zoals dat heet, goed en gestructureerd af te handelen. 

We houden de tevredenheid van gebruikers bij in ons systeem 

en die is boven de 90%. Dat zit dus wel goed. Voor de basis-

scholen werken we met een rooster, waarbij elke maand iemand 

langskomt die de binnengekomen meldingen afhandelt. Ook dat 

gaat prima.”

Hoe zit het met internet en veiligheid op school?

Frank knikt instemmend: “Daar zijn we inderdaad heel alert op. 

We hebben een krachtig internetfilter, waar we heel tevreden 

mee zijn. We krijgen informatie over bezochte en ongewenste 

sites en kunnen sites blokkeren. Zo zorgen we ervoor dat alle 

leerlingen op school veilig kunnen internetten en dat tegelijkertijd 

ook de schoolwebsites goed beveiligd zijn.”

En digitaal pesten?

“Ook een onderwerp van nu. Twee jaar geleden hebben we hier-

over een informatieavond voor ouders georganiseerd. Er was een 

spreker van De Kinderconsument, die vertelde over de risico’s 

voor kinderen bij bijvoorbeeld Runescape en MSN: “weten ze wel 

met wie ze chatten” of “hoe ver ga je in een digitaal spel?” Heel 

verhelderend. Eigenlijk is hier ook het internetfilter uit voortge-

komen, zodat we meer grip hebben op wat er gebeurt. En soms 

moeten we wel eens ingrijpen…” stelt Frank.

Is er ook ruimte voor vernieuwing?

Ondanks alle dynamiek, vertelt Frank dat er ook nog wel tijd voor 

vernieuwing is. “We volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de 

voet. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een 

goede elektronische leeromgeving, een verdere uitbreiding van 

wifi, meer laptops voor leerlingen, Wii Fit in de gymzaal, meer 

thuiswerkmogelijkheden voor personeel. Je ziet, niet alleen ons 

werk is divers, maar we hebben ook nog volop ideeën!” besluit 

Frank lachend.
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Educatie en sociale vorming

Brede school een verrijking

In een ‘brede school’ wer

ken leerkrachten samen 

met allerlei instellingen 

in en om de school om 

kinderen meer kansen te 

geven. Zo bieden brede 

scholen naschoolse activi

teiten, zorg en opvoeding

ondersteuning aan. Er zijn 

allerlei invullingen en visies 

mogelijk en die komen dan 

ook daadwerkelijk voor. 

Twee SCOPE scholen, de 

J.P. Sweelinckschool en 

basisschool Samen op Weg, 

laten zien hoe zij invulling 

geven aan de brede school.

De brede school 
bij SCOPE

17

18
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DE BREDE SCHOOL BIJ SCOPE

De J.P. Sweelinckschool 

“Spin in het web 
van educatie en 
sociale vorming”
Wim Bergman, directeur van de J.P. Sweelinck-

school, begint met een rondleiding. De school is 

modern en straalt warmte en gezelligheid uit. In 

alle groepen, van groot naar klein, is er wel iemand 

die iets aan “Meester Bergman” te vertellen heeft. 

Daarna, onder het genot van een kopje soep met 

champignons die door de kleuters zijn gekweekt 

en gekookt, vertelt Wim over zijn brede school. 

Ontwikkeling en integratie
“Onze school staat in een wijk met koophuizen. 60% van onze 

leerlingen komt uit deze wijk, de andere 40% van daarbuiten. Dat 

betekent dat we een gemêleerde school zijn, waarin ook leerlingen 

zitten met achterstanden, bijvoorbeeld in taal. Daarom zijn wij een 

brede school”, begint Wim zijn verhaal. “Wat ik het mooie vind aan 

onze school, is dat kinderen die strikt genomen niet in aanmerking 

zouden komen voor zo’n schoolproject, ook mee kunnen doen in 

allerlei activiteiten. Zo ontstaat er integratie tussen verschillende 

wijken en culturen en dat is voor alle kinderen goed.”

brede school en meer
De J.P. Sweelinckschool biedt de gemeentelijke brede-school-

activiteiten, zoals de naschoolse sport- en spelactiviteiten waar 

kinderen gretig gebruik van maken en het schoolmaatschappelijk 

werk voor sociale ondersteuning. Maar voor Wim is een brede 

school meer. Het is ook alle extra aandacht die de school geeft, 

zodat kinderen zich veelzijdig in de maatschappij kunnen ontwik-

kelen tot ‘totaalmensen’. Een voorbeeld is het co-teaching, waarbij 

de eigen leerkracht extra begeleiding geeft aan kinderen die wat 

meer moeite hebben met leren. Of het ‘afstemmend onderwijs’, 

waarbij leerkrachten, kinderen en straks ook ouders heel actief 

werken vanuit de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Onderwijsachterstanden voorkomen
Nog zo’n aanvulling op de brede school is dat de J.P. Swee linck-

school, overigens net als basisschool Samen op Weg, een school 

is voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat betekent 

dat zij nauw samenwerkt met peuterspeelzalen om taal- en 

rekenachterstanden bij kinderen al vroeg aan te pakken. Wim: 

“Kinderen krijgen op de peuterspeelzaal al extra taalhulp. Ze 

komen bij ons met een dossier over hun ontwikkeling om te 

zorgen dat ze hier een goede start maken.” De school werkt met 

hetzelfde interactieve programma als de peuterspeelzaal, zodat 

leerlijnen doorlopen. “We werken met thema’s die dicht bij de 

kinderen staan. Laatst was dat Au! Een thema, dat ging over ziek 

zijn, de dokter, het ziekenhuis en de apotheek. Zo leren kinderen 

spelenderwijs meer over taal én over de maatschappij,” vertelt 

Wim enthousiast.

Schoolplein is buurtplein
Wim vindt dat de school er natuurlijk allereerst is om kinderen 

passend onderwijs te bieden, maar wel in direct verband met de 

maatschappij. Dat geldt ook voor het schoolplein. “Ons plein is een 

ontmoetingsplek voor kinderen uit de buurt. Na schooltijd kunnen 

zij daar met elkaar en andere kinderen, groot en klein, lekker spe-

len en kletsen. Daarmee ontwikkelen ze zich ook. Sleutelhouders 

uit de buurt beheren het plein en zorgen er ook voor dat het hek  

’s avonds op slot gaat”, verklaart Wim de buurtfunctie van het 

plein. “Als ik alles zo bekijk, zijn wij eigenlijk heel tevreden met de 

activiteiten van onze brede school. We zijn echt de spin in het web 

van educatie en sociale vorming die we willen zijn!”

“Een brede school 

is ook het geven 

van extra aandacht.”
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Samen op Weg “De brede school 
is echt een verrijking”
Basisschool Samen op Weg staat midden in een wijk die valt onder 

het project stedelijke vernieuwing van de gemeente Alphen. Daar-

om kwam de school in 2005 in aanmerking om een ‘brede school’ 

te worden: een school die extra zorg en aandacht geeft aan leerlin-

gen, zodat zij alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.

leuke, activiteiten na school 
“Toen onze school een brede school werd, 

zijn we begonnen met de naschoolse 

ac ti viteiten voor kinderen van groep 5 tot  

en met 8“, vertelt directeur Maddy Keizer. 

Drie keer per jaar krijgen de kinderen een 

boekje mee met sport-, spel- en andere 

activiteiten voor na schooltijd. Ze kunnen 

figuurzagen, een eigen CD maken, mee-

doen aan toneel, skaten, korfballen en nog 

veel meer. Bijna alles is gratis, zodat ook 

iedereen kán meedoen. “Het zijn leuke en 

leerzame bezigheden, waar onze leerlin-

gen anders misschien niet zo snel gebruik 

van zouden maken“, gaat Maddy verder. 

“Het aanbod is echt geweldig en de kin-

deren vinden het fantastisch. Je zet iets in 

beweging waardoor kinderen belangstel-

ling krijgen voor allerlei onderwerpen en 

dat is heel waardevol.”

Zorg en opvoedonder steuning
Sinds Samen op Weg een brede school 

is, neemt ook het schoolmaatschappe-

lijk werk een vaste plek in. Het vormt 

een brug tussen school, ouders, kinderen 

en maatschappelijke instanties en biedt 

zorg en ondersteuning bij opvoeding. 

“Het schoolmaatschappelijk werk speelt 

voor ons een heel belangrijke rol”, zegt 

Maddy. “De kern is wel dat we zorg met 

een gerust hart kunnen overdragen aan 

een professionele instantie. Zij hebben 

een vast spreekuur bij ons op school. Wij, 

leerkrachten, maar ook ouders, kunnen 

hier terecht met vragen en zorgen over 

kinderen, zowel op school als thuis. Zij 

geven heel concreet advies of kunnen 

verdere actie ondernemen. De lijnen zijn 

veel directer dan vroeger; het school-

maatschappelijk werk is echt een onmis-

baar deel van onze school geworden”, 

vertelt Maddy.

Verrijking
Op de vraag hoe zij het vindt dat haar 

school een brede school is, antwoordt 

Maddy: “In het begin heb ik best getwij-

feld. Ik zag de brede school als weer een 

nieuw plan, met weer extra belasting voor 

de school en de leerkrachten. Nu we een 

paar jaar bezig zijn, ben ik heel positief. De 

activiteiten zijn een waardevolle aanvul-

ling voor de kinderen en geven nauwelijks 

extra werk. Het schoolmaatschappelijk 

werk is echt een verrijking. Het zou een 

gemis zijn als dat weg zou vallen.”

Ouderparticipatie in de 
brede school
De brede school is een veelomvattend 

concept en is nog steeds in ontwikkeling. 

Vooruitkijkend ziet Maddy nog wel een 

rol voor de brede school weggelegd om 

ook ouders meer te betrekken bij school 

en maatschappij. “Daar liggen zeker nog 

kansen. We hebben laatst een voorbeeld 

in Gouda gezien waar een brede school 

taal- of computercursussen voor ouders of 

huiswerkbegeleiding voor kinderen orga-

niseerde. Zo komen niet alleen kinderen 

en ouders dichterbij elkaar, maar maakt 

ook de school gemakkelijker contact met 

de ouders”, besluit Maddy.

“Dat kinderen 
belangstelling 

krijgen voor allerlei 
onderwerpen is 

heel waardevol.”
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ONDERWIJSNIEUWS

nieuw logo voor de Windroos
Al onze basisscholen krijgen een nieuw, eigentijds  

logo dat past bij hun eigen identiteit én die van SCOPE. 

Aan het begin van het schooljaar was De Windroos 

aan de beurt. De onthulling van het nieuwe logo 

viel samen met het 15-jarig bestaan. Het werd een  

fantastisch feest met speurtocht, pannenkoeken en 

een spetterend optreden van en voor alle leerlingen.

CSG Groene Hart start met talentklassen
CSG Groene Hart introduceert in het komend schooljaar iets nieuws 

in het onderwijsaanbod: de talentklassen. Eén middag per week besteden alle  

brugklassers aan iets waar ze goed in zijn of wat ze graag doen. Er komen talent klassen 

voor sport, muziektheater, atelier, culinair of techniek. Zo krijgen alle leerlingen de 

ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is precies waar het bij 

CSG Groene Hart om draait.

Workshops voor groep acht weer groot succes
Ook dit jaar namen ruim 600 enthousiaste groep-achters alvast een kijkje bij het 

voortgezet onderwijs van het Groene Hart. Er waren maar liefst 29 verschillende 

workshops, waaronder: muziek maken, dansen, sporten, experimenteren in een lab, 

kokkerellen, computeren, sleutelen aan een auto, tekenen en schrijven.

BOUWNIEUWS

SCOPe bouwt aan  
de toekomst! 
Basisschool Het Baken is prachtig  

vernieuwd, de nieuwbouw van Groene 

Hart Rijnwoude vordert gestaag en 

de plannen voor een nieuw gebouw 

voor basisschool Samen op Weg liggen 

klaar. SCOPE wil passend en uitdagend 

onderwijs bieden in een inspirerende 

omgeving, ook letterlijk: moderne 

gebouwen die leerlingen motiveren om 

te leren. Ruimte is het sleutelwoord 

in onze renovatie- en nieuwbouw-

projecten. We creëren ruimte voor  

bijvoorbeeld remedial teaching, interne 

begeleiding of ICT-onderwijs. Maar 

ook ruimte waar leerlingen zelfstandig  

kunnen werken of waar verschillende 

groepen tegelijkertijd of met elkaar aan 

de slag kunnen. Waar nodig hebben we 

ruimte voor niet-schoolse activiteiten, 

zoals een buitenschoolse opvang.

Scope nieuwspagina
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open huis
Op alle vestigingen 
24 januari 2009 
9.30 -12.30 uur

Informatieavonden
Leerpark	 ma 19 jan 19.30 uur
Rijnwoude	 di 20 jan 19.30 uur
Topmavo	 do 22 jan 19.30 uur

Open avond
Lyceum	 wo 21 jan 18.30 - 21.30 uur

www.groenehartscholen.nl

Leerpark	
Rijnwoude
Lyceum
Topmavo
Praktijkschool
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