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Bestuurskantoor Acis/OPO/OVO

Actief College;  
modern VMBO in een 
nieuw gebouw?
Er zijn grote veranderingen op komst 

in het VMBO. De beroepsgerichte 

programma’s worden met ingang van 

2016 in het hele land vernieuwd om 

beter aan te sluiten op de eisen van deze 

tijd, het MBO, de mogelijkheden van de 

leerlingen en hun toekomstige beroep. 

Om dat te bereiken komen er 

verschillende profielen waar de 

leerlingen een keuze uit kunnen maken: 

Economie en ondernemen; Horeca, 

bakkerij en recreatie; Zorg en welzijn; 

Bouwen, wonen en interieur; Produceren, 

installeren en energie; Mobiliteit en 

transport; Media, vormgeving en ict; 

Groen; Dienstverlening en producten. 

Stuk voor stuk waardevolle opleidingen, 

waar de 

maatschappij 

dringend 

behoefte aan 

heeft. 

Gelukkig heeft 

de Hoeksche 

Waard een 

beroepsgerichte 

VMBO-school, 

Vervolg op pagina 2
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De school werkt met een collectief 

rooster. Dat betekent dat zodra 

het tijd is om bijvoorbeeld te gaan 

rekenen de leerlingen aanschuiven 

bij een groep die werkt op hetzelfde 

niveau. Dat is een heel andere 

aanpak dan een klas vol kinderen 

die allemaal dezelfde taak moeten 

maken. Op Het Driespan werken alle 

leerlingen zelfstandig op hun eigen 

niveau. De school is niet alleen in 

trek bij oud-leerlingen, die inmiddels 

zelf schoolgaande kinderen hebben, 

maar ook bij bewoners uit de 

nieuwe wijk De Grienden.

Vanwege de groei van het 

aantal leerlingen moest ook het 

schoolgebouw worden uitgebreid 

van acht naar dertien lokalen. 

Tegelijkertijd werd het gebouw beter 

ingedeeld en gerenoveerd.

Meer informatie over de school op 

www.obs-driespan.nl.

Obs Het Driespan in Puttershoek telt 

sinds 5 december maar liefst 350 

leerlingen. In tien jaar tijd is het aantal 

scholieren op de school bijna verdubbeld. 

„Blijkbaar ervaren kinderen en ouders 

onze aanpak als prettig. Wij gaan uit 

van onze eigen kracht en werken met 

vier thema’s: Samen, positief, aardig en 

netjes,” aldus directeur Gert Heijmans.

Enorme groei van
obs Het Driespan

Luc van Heeren, 

voorzitter college van bestuur

Op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland 

kunnen havo- en vwo-leerlingen 

Cambridge English volgen vanaf de 

brugklas.

Een goede beheersing van de Engelse taal 

is tegenwoordig een ‘must’, zowel voor een 

vervolgopleiding als voor een toekomstige 

baan. Steeds meer bedrijven, universiteiten 

en instituten vereisen immers een Cambridge 

English Certificaat. Op het Hoeksch Lyceum 

kunnen leerlingen verschillende Cambridge 

certificaten behalen. Na een instaptoets wordt 

vastgesteld of de leerling over het juiste 

niveau beschikt om aan het programma deel 

te kunnen nemen. Instappen kan ook op een 

later moment, bijvoorbeeld in het tweede of 

derde jaar. Leerlingen die tot het Cambridge 

programma zijn toegelaten volgen naast 

de reguliere lessen extra lessen Cambridge 

English. In de onderbouw kunnen leerlingen 

in drie jaar tijd het First Certificate in English 

behalen. In de bovenbouw  kunnen leerlingen 

er vervolgens voor kiezen om door te gaan 

voor het Cambridge Advanced in English 

(ACE) examen. De Cambridge examens 

worden afgenomen door de British Council, 

de officiële vertegenwoordiging in Nederland 

voor de University of Cambridge ESOL 

examinations. De Cambridge certificates zijn 

internationaal erkend.

Meer informatie op www.Hoekschlyceum.nl

Cambridge Engels  
vanaf de brugklas op 
Hoeksch Lyceum

De Burgemeester van Bommelschool in Heinenoord (Blaaksedijk) kreeg onlangs 

de Onderwijsinspectie op bezoek voor een beoordeling. De school kreeg 

onvoorstelbaar veel lof op alle gebieden: Totaal acht keer een 4. Dit is de hoogst 

haalbare score. De Inspectie sprak over een ongekend niveau en er werd geen 

enkel verbeterpunt geconstateerd.

Onderwijsinspectie:
„Ongekend niveau op Burgemeester 
van Bommelschool.”

De Onderwijsinspectie houdt namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen toezicht op de scholen en beoordeelt periodiek (doorgaans een keer in de 

vier jaar) de kwaliteit. 

Daarbij let de Inspectie ondermeer op de volgende aspecten:

•  wat doet de school aan leerlingenondersteuning

•  hoe staat het ervoor met de toetsopbrengsten (resultaten)

•  worden alle vakken aangeboden

•  biedt de school de kinderen voldoende op het gebied van burgerschap en sociaal   

 emotionele ontwikkeling

•  wordt er goed lesgegeven

•  wordt er goed gebruik gemaakt van de onderwijstijd

•  voelen leerlingen en leerkrachten zich veilig

•  is er orde en rust op school

•  welk kwaliteitsinstrument hanteert de school

•  wordt er goed omgegaan met zorgleerlingen en plusleerlingen

•  worden alle afspraken netjes geborgd.

Op de Van Bommelschool, een daltonschool, wordt gewerkt met een groep 1-2, een groep 

3-4-5 en een groep 6-7-8. Leerkrachten kregen de inspecteur dus meerdere malen in de 

klas. Daarnaast ging de inspecteur met leerlingen en leerkrachten in gesprek. 

 

Meer informatie over de school op www.bommelschool.nl

Het inspectierapport is binnenkort te lezen op www.onderwijsinspectie.nl

Leerlingen van de 
groepen 8 volgden 
de afgelopen week 
proeflesjes op 
het Actief College 
en het Hoeksch 
Lyceum in Oud-
Beijerland. Meer 
over beide scholen 
en het open huis 
op 6 februari 
op het Hoeksch 
Lyceum elders in 
dit blad.

De rector van het 
Hoeksch Lyceum, 

mevrouw Vroegin-
deweij, en de heer  

Hawken van de 
the British Council 

bekrachtigen de 
samenwerking.
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het Actief College in Oud-Beijerland, 

waar een aantal van de bovenstaande  

profielen wordt aangeboden. Onze school 

voorziet daarmee in een toenemende 

behoefte van ouders en leerlingen 

enerzijds en van het bedrijfsleven 

anderzijds. Het Wellant College in 

Klaaswaal is het enige VMBO alternatief 

(met het profiel ‘groen’) op het eiland. 

Het gebouw van het Actief College is in 

1955 als ambachtsschool gebouwd. Later 

werd de huishoudschool toegevoegd. 

Nu, 60 jaar later, heeft het gebouw groot 

onderhoud nodig en moet het ingrijpend 

worden verbouwd om aan de nieuwe 

VMBO-eisen te voldoen. Veel beter en 

goedkoper is het om een heel nieuw 

gebouw te realiseren dat helemaal past 

bij de eisen die aan het moderne VMBO 

onderwijs worden gesteld. 

Vervangende nieuwbouw van scholen 

komt voor rekening van de gemeente, 

maar in gemeenteland groeien de 

bomen al lang niet meer tot in de hemel. 

Om de gemeente Oud-Beijerland een 

handje te helpen en het grote belang 

dat onze stichting aan het Actief College 

hecht te onderstrepen, hebben wij de 

gemeente aangeboden een kwart van de 

bouwkosten voor eigen rekening te willen 

nemen. Zelden zal een schoolbestuur 

daarin zo ver zijn gegaan. 

In de komende maanden neemt de 

gemeenteraad van Oud-Beijerland een 

besluit over de gewenste nieuwbouw. 

Een besluit dat grote impact heeft 

op de toekomst van het VMBO in de 

hele Hoeksche Waard. Wij wachten de 

besluitvorming in spanning, maar met 

optimisme, af. Want een verstandige 

Raad, met oog voor het belang van 

het VMBO voor leerlingen, ouders en 

bedrijfsleven, met oog voor de vitaliteit 

van onze Hoeksche Waard, zal het aanbod 

van de stichting niet naast zich neer 

willen leggen. 

co
lu

m
n Vervolg column van pagina 1

Met dit afsprakenkader is 

door partijen schriftelijk 

vastgelegd hoe het proces tot de 

ontwikkeling van het MFC plaats 

gaat vinden. Met de realisatie van 

het MFC wordt het aanbod van 

maatschappelijke voorzieningen 

in Mijnsheerenland op een 

centrale plek gebundeld, zodat er 

een kloppend dorpshart ontstaat.

In het MFC komen ondermeer 

twee basisscholen: Obs De 

Boomgaard met tien lokalen 

en cbs De Molenwiek met vijf 

lokalen. De scholen krijgen een 

riant schoolplein, een speellokaal 

en handvaardigheidslokaal. 

Daarnaast komen in het MFC een 

sporthal, een bibliotheek, een 

jongerensoos, welzijnssteunpunt, 

consultatiebureau, buitenschoolse 

opvang, een peuterspeelzaal, 

een kinderdagverblijf, 

ontmoetingsruimte(n) en tien 

appartementen.

RoosRos Architecten uit Oud-

Beijerland is geselecteerd als 

architect van het gebouw. De 

directeuren van De Boomgaard en 

De Molenwiek zijn nauw bij het 

ontwerpproces betrokken. „Waar 

we vooral ook goed op letten 

zijn zaken als het binnenklimaat. 

Iedereen vindt het prettig om 

in een goed klimaat te leven 

maar voor kinderen is dat extra 

belangrijk. Van de gemeente 

Binnenmaas krijgen we hier ook 

extra geld voor,” aldus Maurice 

van de Lisdonk, directeur van 

obs De Boomgaard. „En uiteraard 

letten we op kindvriendelijkheid 

en veiligheid van het ontwerp.”

Beide scholen hebben voor 

de architect een moodboard 

gemaakt, waarop met plaatjes 

wordt aangegeven hoe de 

scholen vinden dat de inrichting 

eruit moet komen te zien. 

Bij het ontwerpen van de 

buitenruimte wordt rekening 

gehouden met plekken waar 

kinderen kunnen bewegen, 

chillen en spelen. Ook moeten 

de kleuters gescheiden kunnen 

spelen van de oudere kinderen.

Het voorlopig ontwerp is begin 

december gepresenteerd aan 

de toekomstige gebruikers. 

Deze maand zijn omwonenden 

en andere belangstellenden 

geïnformeerd over het ontwerp. 

Het gebouw zal naar verwachting 

eind 2016 worden opgeleverd.

Kloppend dorpshart in 
Mijnsheerenland

Op 24 november jl. hebben 

Stichting Acis openbaar onderwijs, 

HW Wonen, CSG De Waard, 

Zorgwaard en de gemeente 

Binnenmaas een afsprakenkader 

ondertekend voor de ontwikkeling 

van het Multifunctioneel Centrum 

(MFC) voor het Dorpshart 

Mijnsheerenland. 

Vijf leerlingen van het Actief College in Oud-Beijerland zijn 

‘geadopteerd’ door hun stagebedrijven.

Sander Reedijk, Daan en Bart van Ingen, Max Meuzelaar en Martijn de 

Jong zijn vierdejaars vmbo-leerlingen met een grote interesse in techniek. 

Via het adoptieprogramma van de TechNetkring Hoeksche Waard, een 

netwerk waarin scholen en bedrijven in de regio nauw samenwerken, 

zijn ze gekoppeld aan een technisch bedrijf op het eiland, waar ze een 

jaar lang één dag in de week stage lopen. Voor elk uur dat de leerling 

werkt, spaart het bedrijf 1 euro. Het uiteindelijk gespaarde bedrag mogen 

de leerlingen gebruiken voor hun vervolgopleiding. Tevens kunnen de 

leerlingen in de toekomst bij het bedrijf terecht voor een werkplek.

De school is enthousiast. „We hopen dat we in de toekomst meer 

leerlingen op deze manier aan bedrijven kunnen koppelen,” aldus 

teamleider bovenbouw Krijn Boogaard.

Adoptieprogramma  
voor techniekleerlingen

De adoptiepapieren worden getekend

Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 8 op de Burgemeester 

Van Bommelschool in Heinenoord (Blaaksedijk) een EHBO-cursus 

aangeboden, meestal na de Cito eindtoets. Vanuit de ouders kwam 

de vraag of zoiets ook mogelijk was voor de lagere groepen. Aart van 

der Sluis uit Heinenoord, de vaste EHBO-leerkracht voor groep 8, ging 

hiermee aan de slag en organiseerde een EHBO-dag in alle andere 

groepen. Hij begon daarmee bij de kleuters die hij leerde een pleister 

te plakken, wie te bellen als er iets met mamma of papa gebeurt en wat 

het eigen telefoonnummer is. Bij de hogere groepen werd de les iets 

moeilijker en oefenden de leerlingen ondermeer met het koelen van 

dikke of beurse plekken en hoe te handelen bij een medeleerling met 

epilepsie. De kinderen waren zeer betrokken.

EHBO op de Van BommelschoolSinds begin van dit schooljaar is de havo–afdeling van het 

Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland aangesloten bij de Stichting 

Havisten Competent (HaCo), een samenwerkingsverband tussen 

een aantal havo-scholen. Het doel hiervan is de havo-leerlingen 

beter voor te bereiden op een vervolgopleiding op het hbo.

Uit onderzoeken is gebleken dat havo-leerlingen baat hebben bij een 

stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving. Op dit moment is 

het onderwijs nog uitsluitend gericht op kennisoverdracht. HaCo wil het 

overdragen van kennis combineren met motiverend onderwijs en op 

die manier het havo-onderwijs beter laten aansluiten op de specifieke 

kenmerken van de havo-leerling. Daardoor wordt het voor een havo-

leerling makkelijker om het hbo succesvol te doorlopen.

Meer informatie op www.havistencompetent.nl en 

www.hoekschlyceum.nl.

Havo-afdeling van Hoeksch 
Lyceum aangesloten bij 
Havisten Competent

De mfa in vogelvlucht. Op de voorgrond De Boomgaard met schoolplein rondom
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Onder de Wieken heeft tevens 

aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van mentale 

weerbaarheid en aan het tegengaan 

van pestgedrag. De leerlingenraad 

kwam twee jaar geleden met het 

initiatief voor een pestvrije school. 

Onder de Wieken heeft nu tien 

nieuwe schoolregels op het gebied 

van het tegengaan van pesten. Die 

regels werden gepresenteerd aan 

de ouders tijdens de onthulling van 

het ‘gezonde school’ vignet door 

wethouder Paul Boogaard.

Als eerste school in Strijen heeft 

obs De Meerwaarde het landelijk 

vignet Gezonde School behaald. 

Wethouder Tanja heeft het vignet 

op 25 november in het bijzijn van 

leerlingen en leerkrachten officieel 

onthuld.

Op De Meerwaarde wordt naast een 

veilige schoolomgeving en een fris 

klimaat tevens speciaal aandacht 

besteed aan het thema sociaal-

emotionele ontwikkeling.

Meer informatie op:

www.odbsonderdewieken.nl

www.obsdemeerwaarde.nl

www.gezondeschool.nl

Gezonde 
scholen

Basisschool Onder de Wieken in Nieuw-Beijer-

land mag zich als eerste school in Korendijk 

officieel ‘gezonde school’ noemen. Aan de voor-

kant van de school hangt nu het bijbehorende 

vignet, een landelijke erkenning voorbehouden 

aan scholen die bewust de gezondheid van de 

leerlingen willen verbeteren. 
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Jeugdjournaal filmt op De Pijler 

Architect René Meere van Valtos 

Architecten legt uit hoe het project 

tot stand is gekomen: „Voordat met 

schetsen is begonnen, is in overleg 

met de school een programma 

van eisen opgesteld waarin het 

beschikbare oppervlak werd 

onderverdeeld in verschillende 

soorten ruimten zoals leslokalen, 

één of meerdere speellokalen, 

docentenruimten, toiletten en 

bergingen.

Het programma van eisen bepaalt 

dat het gebouw uit één laag moet 

bestaan; dit heeft ondermeer te 

maken met de beperkte omvang 

van de twee scholen, maar ook 

met de zogenaamde molenbiotoop. 

Vanuit het verleden is namelijk 

rondom korenmolen Windlust 

tot 100 meter afstand een zone 

gereserveerd waarin niet hoger 

gebouwd mag worden dan de 

onderkant van de staande wiek; 

buiten de cirkel van 100 meter 

wordt de toegestane hoogte 

geleidelijk groter. 

Verder was het een belangrijk 

uitgangspunt, dat de speelruimte 

voor de leerlingen van de 

onderbouw gecombineerd 

kan worden met die van de 

kinderopvang Piratenland.”

De beide basisscholen zullen 

vrijwel van gelijke grootte zijn. 

De gymnastiekzaal zal ook 

als ontmoetingsruimte gaan 

functioneren. „In het ontwerp 

hebben we er op gelet dat al 

deze functies onderling een 

goede ruimtelijke relatie krijgen, 

zodat de kinderen binnendoor 

gemakkelijk naar de kleedruimten 

en de gymzaal kunnen lopen, 

maar ook dat de gymzaal van 

buitenaf goed toegankelijk is bij 

evenementen en dergelijke, zodat 

de ontmoetingsfunctie goed uit de 

verf komt. “

Door middel van panelenwanden is 

het gebouw flexibel bruikbaar.

Er is ook een technisch programma 

van eisen opgesteld waarin is 

vastgelegd waaraan het gebouw 

technisch en kwalitatief moet 

voldoen. „Voor het nieuwe complex 

geldt dit vooral voor eisen op het 

gebied van Duurzaam Bouwen 

en een fris binnenklimaat. Zo 

wordt het gebouw voorzien van 

een luchtbehandelingsinstallatie 

met warmteterugwinning, extra-

geïsoleerde gevels en daken, 

lage-temperatuurverwarming en 

mos-sedumdaken.”

Aan de buitenzijde is deze 

duurzame opzet duidelijk 

afleesbaar: De licht hellende daken 

met de afwerking van mos-sedum 

zullen elk seizoen een andere 

kleur aannemen, de gevels worden 

uitgevoerd in een roodbruine 

baksteen, die het complex ook een 

chic uiterlijk geeft en aansluit bij 

de omgeving.

De geplande oplevering van 

’t Koetsveld is begin 2016.

In november verhuisde 

obs De Vlashoek in 

Westmaas naar een tijdelijk 

schoolgebouw op de ijsbaan. 

Het oude gebouw aan de Van 

Koetsveldlaan is namelijk 

gesloopt om plaats te maken 

voor een gloednieuw pand. 

De nieuwe Vlashoek 

gaat samen met cbs 

De Weerklank en een 

nieuwe gymnastiekzaal 

‘Multifunctionele 

Accommodatie ’t Koetsveld’ 

vormen. 

De Vlashoek wordt gloednieuw

Speciaal voor het Jeugdjournaal hebben de leerlingen van groep 8a 

van obs De Pijler in Maasdam een week lang het nieuws gevolgd. 

Het Jeugdjournaal kwam namelijk tv-opnamen maken op school. 

Een en ander gebeurde op initiatief van juf Chantal Verbeek die de 

klas daarvoor had aangemeld.

Acht leerlingen werden gevraagd naar hun mening over een  

aantal nieuwsberichten. Het item is uitgezonden op de avond van  

11 december en in de ochtend van 12 december.

De uitzendingen zijn nog te bekijken op www.jeugdjournaal.nl.

Wethouder Paul Boogaard bij Onder de Wieken

Op 20 januari hebben Tabe Sneijer (links op achterste rij), directeur 

van De Zevensprong, en Monique Karsberbergen, locatiemanager 

van kinderdagcentrum Symfonie in Oud-Beijerland, (geheel rechts) de 

intentieverklaring ondertekend in het bijzijn van wethouder Ina van 

der Werff (achterste rij 2e van rechts), de cliënten van Gemiva en hun 

begeleidster, Evelyne de Gans (achterste rij 3e van rechts).

Verstandelijk beperkte cliënten van de Gemiva-SVG Groep gaan 

aan de slag op obs De Zevensprong, locatie Noord, aan de Strie-

nemonde in Oud-Beijerland. Vanaf 23 januari gaan zij op school 

ondersteunende werkzaamheden verrichten zoals koffie en thee 

zetten en het onderhouden van de schooltuinen. 

Gemiva-SVG Groep aan de slag 
op basisschool De Zevensprong
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Zomervakantie zaterdag 11-07-2015 t/m zondag 23-08-2015

Herfstvakantie zaterdag 17-10-2015 t/m zondag 25-10-2015

Kerstvakantie zaterdag 19-12-2015 t/m zondag 03-01-2016

Voorjaarsvakantie zaterdag 20-02-2016 t/m zondag 28-02-2016

Paasvakantie vrijdag 25-03-2016 t/m maandag 28-03-2016

Meivakantie zaterdag 23-04-2016 t/m zondag 08-05-2016

Pinksteren maandag 16-05-2016

Zomervakantie zaterdag 09-07-2015 t/m zondag 21-08-2016

•   de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2015-2016 van het 

ministerie van OCW

•   de data zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

Vakantierooster schooljaar 2015-2016

Tevredenheidpeilingen: Bent u tevreden?
Eens in de vier jaar schrijven de scholen een plan waarin het beleid voor de komende vier jaar wordt 

vastgelegd; we borgen waar we goed in zijn en verbeteren wat voor verbetering vatbaar is. Onze 

scholen voor primair onderwijs moeten hun schoolplan 2015-2019 voor de komende zomervakantie bij 

het bestuur en de onderwijsinspectie indienen. 

Om te weten hoe de onderwijsgebruikers over onze scholen denken en wat in hun ogen moet verbeteren of worden 

geborgd, zullen in de komende maanden op al onze scholen tevredenheidpeilingen onder de ouders worden 

verricht. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijsten zo eerlijk mogelijk in te vullen. Onze scholen 

zijn blij met uw oordeel, dus ook met uw eventuele complimenten en kritiek. Kritiek zien wij als een gratis advies 

dat ons kansen biedt om te werken aan verbetering.

Ook aan de leerlingen in de bovenbouw worden vragenlijsten voorgelegd. Hun oordeel is minstens zo belangrijk als 

dat van de ouders. 

Onze scholen voor voortgezet onderwijs schrijven pas een nieuw schoolplan in 2016. Het Actief College en Hoeksch 

Lyceum verrichten jaarlijks tevredenheidpeilingen onder de ouders en leerlingen uit bepaalde leerjaren met het doel 

de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van de scholen verder te verhogen. 

Dus: Laat uw stem niet verloren gaan! 

Van de Raad van Toezicht: 
Toezicht volgens plan

Formeel zijn Stichting 

Acis en Stichting 

OVO twee aparte 

stichtingen maar 

de beide Raden van 

Toezicht vinden het belangrijk hun 

toezicht op elkaar af te stemmen en 

waar mogelijk samen te werken. De 

beide Raden hebben daarom met 

elkaar een toezichtplan opgesteld 

voor beide stichtingen waarin is 

uitgewerkt welke informatie de Raad 

van Toezicht nodig denkt te hebben 

om verantwoord toezicht te kunnen 

houden.

Samengevat gaat het ondermeer 

om informatie (cijfers) over de 

onderwijs- en examenresultaten, 

tevredenheid van leerlingen 

en ouders, personeel, geld en 

huisvesting. Met deze informatie 

krijgt een Raad van Toezicht een 

eerste indruk van Acis en OVO, maar 

niet meer dan dat. Het verhaal achter 

die cijfers is zeker zo belangrijk en 

brengt de Raad dichter bij de echte 

kwaliteit. Daar gaat het om en daar 

moet het interne toezicht ook over 

gaan. 

Bas de Koning, voorzitter Raad van Toezicht Acis 

en Raad van Toezicht OVO HW         

Intern toezicht binnen een onderwijsstichting is verplicht en dus hebben Stichting Acis 

openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard en Stichting  Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Hoeksche Waard (OVO) een Raad van Toezicht. Hoe ziet dat toezicht eruit? Wat doen die clubjes 

precies en hoe gaan ze te werk? 

Een rustmoment in de klas is voor veel kinderen 

een nieuwe ervaring. Sommigen ervaren het direct 

als heerlijk, voor anderen is het een enorme uit-

daging. Dit schooljaar krijgen de leerlingen vanaf 

groep 5 op obs De Klinker in Oud-Beijerland les in 

mindfulness.

„Vanaf groep 5 ontwikkelt het kind zelfreflectie en daar-

mee de vaardigheid om mindfulness tot zich te nemen. 

In de jongere groepen is dat nog moeilijk, daar geven we 

kinderyoga,” vertellen Marietta Vermaas, directeur van 

De Klinker, en Irene Grootenboer, yoga- en mindfulness-

trainer. „Stel je ergert je aan het geluid van je buurvrouw 

tijdens een proefwerk, je bent op van de zenuwen voor 

een spreekbeurt of je kunt niet slapen door gepieker in 

bed. Dit zijn situaties die je niet kunt veranderen, maar 

door mindfulness leer je dat je wel invloed hebt op hoe 

je op die situaties wilt reageren. Uit onderzoek blijkt 

ook dat kinderen 

die piekeren, slecht 

slapen, gepest wor-

den of pesten, hoge 

werkdruk ervaren of 

druk- of stressgevoe-

lig zijn er veel baat 

bij hebben.” 

In de trainingen ervaren kinderen hoe gedachten afdwa-

len en hoe gedachten het gevoel en gedrag sturen. Ze 

merken ook hoe moeilijk het is om niet automatisch te 

reageren en niet automatisch te oordelen. Kinderen leren 

in de training aandacht te richten op zichzelf, aandacht 

te verleggen en te verlengen. Hiermee vergroten zij hun 

bewustzijn en het concentratievermogen. Ze leren dat 

ze gedachten en gevoel ook even kunnen laten voor 

wat het is. En dat de spanning, de frustratie dan minder 

groot en eng is.

„Hoe meer iemand zichzelf traint 

in opmerkzaamheid, hoe makke-

lijker het voor hem of haar in het 

dagelijks leven wordt om de eigen 

reacties te sturen. Door dit jong 

te trainen zullen kinderen deze 

vaardigheid steeds makkelijker 

toepassen bij de gebeurtenissen 

van alledag. De kinderen leren 

van binnenuit een kracht op te 

bouwen om meer zelfvertrouwen, 

rust, optimisme, doorzettingsver-

mogen en creativiteit te vinden. 

Ze worden opmerkzaam, zonder 

oordeel en minder impulsief. 

Ze worden milder voor zichzelf 

en voor de ander,” constateert 

Vermaas.

Grootenboer is aangesloten bij het 

Centrum voor Mindfulness in Am-

sterdam waar door de UVAMinds 

onderzoek is gedaan naar de effec-

ten van mindfulness op basisscho-

len in Amsterdam. De conclusie 

was veelbelovend. Kinderen heb-

ben minder last van moeilijke emo-

ties, kunnen beter aanvoelen wat 

er in hun lichaam gebeurt als ze 

zich boos, gespannen of onveilig 

voelen, piekeren minder, zijn mil-

der voor zichzelf en de omgeving, 

voelen zich gelukkiger en hebben 

gevoel meer grip te hebben op het 

leven dan vergelijkbare kinderen in 

de controle groep. 

Meer informatie over de school op 

www.obs-deklinker.nl

Obs De Klinker: 
Mindfulness op school
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