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Een kind van idealistische ouders
Candia Boeke is op 9 september jl. over-
leden. Zij behoorde 85 jaar geleden - op 
6 januari 1926 - met haar drie zusjes 
tot de eerste kinderen die in een klein 
huis aan de van der Helstlaan van hun 
eigen vader les kregen: het begin van de 
Werkplaats Kindergemeenschap. Kees 
Boeke weigerde al langer om belasting 
te betalen, omdat hij daarmee ook zou 
meewerken aan de opbouw van het 
defensieapparaat. Toen met ingang van 
1926 het schoolgeld door de gemeente 
als belasting werd geïnd, zat er niets 
anders op om ook die betaling te weige-
ren. Een consequentie van deze radicale 
keuze was dat de kinderen niet op de 
plaatselijke Montessorischool konden 
blijven, hoewel deze mede door Kees 
Boeke was opgericht en de kinderen het 
daar naar hun zin hadden. 

Vooral Candia Boeke heeft het in haar 
kinderjaren moeilijk gehad. Sommige 
ervaringen waren zelfs traumatisch, 
zoals het hardhandige ingrijpen van de 
politie in de tuin van hun eigen huis, toen 
bij een door haar vader georganiseerde 
anti-stembusdemonstratie een bord-
papieren stembus symbolisch in brand 
gestoken werd. Ze heeft het ook heel erg 
gevonden als kind te moeten zien dat 
zowel Kees als zijn vrouw Betty vanwege 
vredesactiviteiten werden gearresteerd 
en thuis weggehaald door de politie en 
te ervaren dat de hele huisraad door 
de deurwaarder op straat werd gezet 
ter openbare verkoping. Candia vertelt 
over die tijd in een artikel in het NRC 
Handelsblad van 28 januari 1989: “We 
waren in een ideaal gedompeld, het 
kende geen grenzen. Voor mij waren 
het woelige kinderjaren, vooral als we 
te maken hadden met agents provoca-
teurs. Die kwamen soms vernielingen 
aanrichten, want ze wilden wel eens 
weten hoe ver de principes van mijn 
ouders gingen, of ze zoiets aan zouden 
geven bij de politie. We hadden altijd 
mensen van de beweging over de vloer. 
Alleen waren we nooit. Ook de buurtbe-
woners liepen in en uit, want een slot op 
de deur hadden we niet in ons piepkleine 
arbeiderswoninkje. Dat was óók tegen 
hun principes”. De kleine woning waar 
Candia hier over spreekt was een huis 
in het “Jodendom”, een buurtje dat bij 
de huidige Kwinkelier ligt, direct achter 
de winkel van van Veldhoven Interieurs. 
De broer van Betty had deze woning 
gekocht, het gezin Boeke verbleef in 
de daaraan voorafgaande weken in een 

lekkende tent op het kampeerterrein 
van de Biltsche Duinen, omdat anderen 
het huis van de Boekes (de villa “Het 
Boschhuis” in de Nicolaas Beetslaan 
19) in gebruik hadden genomen… En de 
winter kwam er aan. Het gezin kende in 
die tijd bittere armoede. Enkele van de 
kinderen waren soms zelfs ondervoed. 
Candia maakt gedurende haar jeugd ook 
mee dat haar ouders geen gebruik meer 
maakten van de post, openbaar vervoer 
en geld. En toen in de crisisjaren voor 
het rijwielplaatje betaald moest worden, 
werd dat ook geweigerd en kon er daar-
door slechts te voet gereisd worden. In 
1934 zag Kees Boeke in dat hij met deze 
radicale keuzes te ver gegaan was en 
stopte hij met deze afwijzing van de staat. 

Het idealisme van Candia
De aandelen die Betty had als doch-
ter van één van de twee broers die de 
Firma Cadbury (chocolade) eind 19e 
eeuw groot heeft gemaakt, werden 
door haar geschonken aan de arbeiders 
van de fabriek. Gelukkig werd vooral 
op aandrang van de familie van Betty 
een deel apart gezet in de Boeke Trust, 
zodat de kinderen daarvan een jaarlijkse 
toelage konden krijgen om te studeren. 
Candia heeft uiteindelijk een therapeu-
tische praktijk opgezet, met oefenthera-
pie gebaseerd op natuurgeneeswijze. Op 
een andere manier dan haar ouders zag 
zij zichzelf daarmee en in haar verdere 
manier van leven ook als een idealiste.  

Ontmoeting met de drie dochters Boeke 
Tien jaar geleden was door Cor van Tol 
van de Stichting de Bron een ontmoeting 
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Alle seizoenen zijn mooi op de 
Werkplaats, toch blijft de herfst het 
mooist. Waar een maand geleden alles 
zomers groen was, komen nu de vele 
intense kleuren bruin, geel en rood 
te voorschijn. De wereld om ons heen 
verandert, maar blijft toch ook weer 
vertrouwd.
Ook de redactie van de WP-krant veran-
dert. Jeroen Goes, de nieuwe direc-
teur van het basisonderwijs, en Laura 
Loupatty hebben de plaats ingenomen 
van Wim Koppen. Bij het voortgezet 
nemen Marijn Backer en Henk Zijlstra 

de redactie over van Jessica Willemse 
en Peter Lanser , die beiden na de 
zomer met een baan elders begonnen 
zijn. Laatstgenoemde doet nog wel de 
eindredactie van de WP-krant.
Wat echter blijft is de veelheid aan  
artikelen en foto’s van medewerkers én 
werkers die deze krant de vertrouwde 
WP-kleur geven. 

Algemeen
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geregeld van de toenmalige schoollei-
ding met de drie nog levende dochters 
Boeke. Het gebeurde op een voor de 
Werkplaats symbolische plek, name-
lijk in de Woudkapel in Bilthoven. In die 
kapel heeft Kees Boeke met koor en 
orkest van de Werkplaats vele uitvoe-
ringen gegeven. 

Candia kwam op die dag als laatste 
binnen. Zij had nog van alles te doen voor 
ze naar Bilthoven kon afreizen. Ze had 
nog een druk leven voor een 82-jarige! 
De bijeenkomst was bedoeld om de 
banden tussen de Werkplaats en de 
familie Boeke weer aan te halen en het 
verleden een plaats te geven in de nieu-
we Werkplaats. Paula, Candia en Julia 
waren vooral aan het woord en vertelden 
over de beginjaren van de Werkplaats. 
Candia meldde toen ook openhartig dat 
zij het als kind niet gemakkelijk gehad 
heeft. De andere zussen hebben het 
anders ervaren. De drie dochters stel-
den ook vragen aan ons, de schoolleiding 
van de huidige Werkplaats. Candia ging 
daarin voorop, scherpzinnig als zij was. 
Zij verbaasde zich oprecht over het feit dat 
wij nog allerlei “rituelen” kenden, geba-
seerd op activiteiten die haar vader spon-
taan begonnen was, zoals het schrijven 
van de namen van de oudste werkers op 
een “oorkonde” in het busje dat hij bij de 
nieuwbouw van 1929 in de hanenbalken 
verstopte, en de hoofdplons. Zij was ook 
degene die op de vraag wat haar vader 
en moeder ons zouden meegeven als zij 
nog geleefd hadden, het antwoord gaf 
“blijf veranderen en de school aanpassen 

aan de eisen van de nieuwe tijd”, natuur-
lijk met behoud van de kernwaarden van 
waaruit de Werkplaats ontstaan is. Deze 
boodschap paste duidelijk bij haar eigen 
levenshouding en de wijze waarop zij naar 
de geschiedenis van de Werkplaats keek. 

Uitzending Andere Tijden
Dit beeld kwam ook naar voren in de 
uitzending van “Andere Tijden” over Kees 
Boeke en zijn Werkplaats (25 septem-
ber 2008). Zij heeft daaraan meegewerkt 
en vertelt er weliswaar kritisch, maar 
met betrokkenheid en warmte over de 
Werkplaats van vroeger en over haar 
ouders. Dit was vooral te merken toen zij 
sprak over de teleurstellingen van Kees 
Boeke in de latere jaren: het plotselin-
ge vertrek van de drie prinsessen in de 
zomer van 1951, de wijze waarop er na 
zijn officiële afscheid in 1954 geen plek 
meer voor hem was op “zijn” school, 
maar vooral omdat zijn boodschap van 
wereldverbetering niet was aangeko-
men en dat er nog maar weinig in de 
wereld ten goede veranderd was. Zij was 
oprecht meelevend met het verdriet dat 
haar vader daarover in die jaren gehad 
heeft.

Verder zagen we in die uitzending een 
vrouw van bijna 90 die in fors tempo en 
energiek over het schoolterrein liep en 
genoot van de ontmoetingen met de 
kinderen. 

Candia en 85 jaar Werkplaats
Candia was tot op hoge leeftijd een 
pittig en eigenzinnig mens. Zij heeft deel 

uitgemaakt van het bijzondere “verhaal” 
van de Werkplaats. Ongetwijfeld zal het 
proefschrift dat oud-werker Daniëla 
Hooghiemstra op dit moment aan het 
schrijven is over Kees Boeke en dat eind 
volgend jaar verschijnt, hier een comple-
ter beeld over geven. 

Candia heeft op 4 januari 1976 een 
felicitatiebrief voor de toen 50-jarige 
Werkplaats door haar moeder gedic-
teerd gekregen. Ik ga ervan uit dat de 
laatste zin uit die brief ook een persoon-
lijke boodschap van Candia had kunnen 
zijn, gelet op de wijze waarop zij haar 
“leven na de Werkplaats” heeft inge-
vuld: “Ik hoop kinderen dat jullie de 
gemeenschapszin, die de kerngedachte 
is geweest vanaf het begin, zullen blijven 
in praktijk brengen en beoefenen. Want 
dan alleen kan de “Gemeenschap van 
“morgen” een wezenlijke menswaar-
dige samen-leving zijn”. Ook bij ons 
85-jarig bestaan nog steeds een actu-
ele opdracht. 

Jos Heuer    

Bij het begin van dit schooljaar nam 
Gijsbert Buijs afscheid van het bestuur 
van de Werkplaats en bestuur en 
directie namen afscheid van hem. 
Gijsbert is zeven jaar lid geweest van 
het bestuur en hij heeft de laatste vijf 
jaar daarvan de voorzittersol vervuld.  
En dat heeft hij met verve gedaan, 
onderstreepten de andere bestuurs-
leden en de directie nogmaals bij zijn 
vertrek.
Het bestuur van de Werkplaats 
opereert nagenoeg onzichtbaar voor 
de leden van de schoolgemeenschap 
(werkers, medewerkers en ouders) 
en onder leiding van Gijsbert is dat 
bestuur ook steeds meer toegegroeid 
naar de toezichthoudende rol die het 
bestuur nu vervult.
En toch ziet het bestuur toe op het 
uitvoeren van wet- en regelgeving, 
is de hoofdtaak van het bestuur 
zorg  dragen voor het voortbestaan 

van de Werkplaats en is het bestuur 
direct werk- en opdrachtgever van de 
directieleden. 
Onzichtbaar wil dus niet zeggen onbe-
langrijk. Integendeel. Wim Koppen, 
Jos Heuer en ik  zijn Gijsbert dankbaar 
en erkentelijk voor de professionele 
onderlinge verstandhouding,  voor 
de kritische blik en vragen die ons 
scherp hielden in ons werk en voor de 
duidelijk uitgesproken verwachtingen 
ten aanzien van ons werk. We hebben 
samen verder vorm kunnen geven 
aan de missie van Werkplaats zoals 
verwoord in Samen leren en creëren.

Annemieke van Beek is sinds 1 augus-
tus jl. voorzitter van het toezichthou-
dend bestuur van de Werkplaats.

Henk Zijlstra

Twee nieuwe leden gezocht voor toezichthoudend
bestuur Werkplaats

Gijsbert Buijs vertrok uit het bestuur. Aan het einde van dit schooljaar zal Merijn 
Harms, de financieel specialist van het bestuur, na twee volledige termijnen 
en dus acht jaar bestuurslidmaatschap ook afscheid nemen.

Daarom roept het toezichthoudend bestuur van Stichting Werkplaats 
Kindergemeenschap belangstellenden op zich te melden als kandidaat voor 
het lidmaatschap van dat bestuur.
Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe leden; van één van de twee nieuwe 
leden, wordt financiële deskundigheid gevraagd.

Op de website van de school (www.wpkeesboeke.nl) is alle noodzakelijke 
informatie te vinden: procedure, profielschets, samenstelling bestuur etc.

Gijsbert Buijs draagt voorzitterschap over
aan Annemieke van Beek

Algemeen
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Vier mooie woorden | algemeen

Dat de start van een nieuw school-
planperiode samen valt met mijn start 
als directeur BO van De Werkplaats 
Kindergemeenschap is een leuke 
bijkomstigheid. Het stelt mij, en ons 
team, namelijk in de gelegenheid om 
goed na te denken over bijvoorbeeld wie 
we zijn, wie we willen zijn en wat we in 
de komende vier jaar met elkaar willen 
bereiken.
Als basis hiervoor ligt al een prachtig 
uitgangspunt, namelijk de notitie waarin 
de missie van het BO en het VO staat 
uitgewerkt: ‘Samen leren en creëren’. 
Vier mooie woorden die invulling gaan 
krijgen tijdens de teambesprekingen. Bij 
de nadere uitwerking van deze missie 
is het voor ons allen een uitdaging om 
het goede van de rijke historie van de 
school te verbinden aan de behoeftes 
van de huidige maatschappij. Wat vraagt 
de maatschappij over circa tien jaar van 
onze werkers? Welke vaardigheden en 
talenten moeten zij bij ons op school 
ontwikkelen om zich goed staande te 
kunnen houden?

Nieuwbouw
Op dit moment vormen zich de eerste 
beelden. Beelden die nader geconcreti-
seerd zullen gaan worden waarna acties 
zullen worden uitgezet om de beelden in 
de dagelijks praktijk tot uiting te kunnen 
laten komen.
Er doet zich in dit schooljaar nog iets 
waardevols voor wat ons laat nadenken 
over onze visie op goed onderwijs. De 
voorbereidingen van de nieuwbouw van 

het zogenaamde ‘HBC’ gebouw nadert 
de fase van het programma van eisen. 
Een prachtige kans om niet alleen 
goed na te denken over wat we met 
ons onderwijs willen bereiken, maar 
ook de mogelijkheid om het gebouw op 
die eisen aan te passen. Niet alleen de 
nieuwbouw van zes lokalen maar moge-
lijk ook een aanpassing van de overige 
lokalen behoort op deze manier tot de 
mogelijkheden. En ook hierbij natuurlijk 
zonder inbreuk te doen aan al het goede 
en unieke van De Werkplaats en dus ook 
van het gebouw. Maar nieuwe kansen 
biedt het, en tot goede gesprekken over 
onderwijs zal het gaan leiden!

Tot slot zal de input van u als ouder en 
van onze werkers uit de bovenbouw 

belangrijk voor de inhoud van ons 
schoolplan zijn. In november ontvangt 
u van ons de oudervragenlijst en de 
werkers uit de bovenbouw zullen een 
soortgelijke lijst gaan invullen.
De gegevens van beide lijsten zullen wij 
met het team en de MR gaan bespreken 
en de belangrijkste resultaten zullen 
wij opnemen in de plannen voor de 
komende schoolplanperiode. De visie-
besprekingen, de voorbereidingen op 
de nieuwbouw en de resultaten van de 
vragenlijsten voor ouders en werkers, 
al deze input, gevoed met mijn persoon-
lijke ‘blik van buitenaf’, zal leiden tot het 
proces waarin wij zelf samen zullen 
leren om het schoolplan te creëren. 
Wij zullen u via de website informeren 
over de voortgang in dit boeiende proces.

Jeroen Goes

Als ik ’s morgens over het plein loop op 
weg naar het kleutergebouw dan loop 
ik stilletjes te genieten van de bomen, 
struiken en de weidse gezelligheid van 
ons plein. Er is dan nog geen kind te zien.
De zandbak, het wilgenhutje en de klei-
ne huisjes liggen er nog verlaten bij. Ik 
ervaar bewust het verschil in kleur, geur 
en sfeer per seizoen en besef hoe fijn het 
is dat onze kleuters dit spelenderwijs 
ook beleven.
Buitenspelen is van wezenlijk belang 
voor een kleuter en daarom spelen onze 
kleuters elke dag ruim een uur buiten. 
Voor jonge kinderen kan dat grote plein  
in het begin nog wat onveilig zijn en dan 
is het fijn om aan de hand van een mede-
werker mee te helpen met pleinwacht 
lopen.

Scheppen en vormpjes
Als je met je mentor of een vriendje 
speelt dan voel je je ook meer op je 
gemak. En wat is er veel te doen buiten! 
Spelen in de zandbak met scheppen 
en vormpjes. Grote kuilen graven met 
elkaar tot je in China bent, of taartjes 
op de rand van de zandbak maken waar 
je met een zeef “zacht zand” overheen 
strooit en versiert met steentjes (aard-
beien) en rechtopstaande takjes (de 
kaarsjes). Die lekkernijen kun je dan 
verkopen voor 2 eikels per stuk. Fietsen 
op de paadjes en dan wel goed sturen 
en oppassen voor tegemoet komend 
verkeer.  Op het plein is ook een plek 
waar kinderen met planken, pallets en 
allerlei kleden naar hartenlust kunnen 
bouwen.

Bij een aantal kinderen is dit favoriet en 
maken al overleggend  met elkaar steeds 
mooiere en meer stevige constructies. Al 
doende krijg je meer ervaring. 
In de zandbak bouwen mag ook. Dan 
kun je de stokken ingraven en wordt een 
bouwwerk weer heel anders. In de herfst 
zijn de harken en bezems favoriet voor 
herfstbladeren en eikels. In de winter 
de paardentuigjes en stokpaarden. In de 
zomer kleine vergrootglazen en doosjes 
zodat de kinderen insecten kunnen bekij-
ken. Ook zijn er rustige (verstop)plekjes 
voor kleuters die daar weer behoefte 
aan hebben. Tijdens buitenspelen zijn 
kinderen sociaal/emotioneel bezig, oefe-
nen hun motoriek, leren inventief te zijn, 
hun fantasie te gebruiken in die gezonde 
buitenlucht, in de natuur. 

Klimrek
Ook een reparatie van een klimrek door 
iemand van het klussenteam (bijvoor-
beeld Jeroen) wekt vaak grote interes-
se op. Jeroen vertelde dat als hij druk 
bezig is kleuters met allerlei vragen 
en opmerkingen komen: “Wat ben je 
aan het doehoen?” “Waarom ben jij zo 
vuil?” direct gevolgd door “Waarom ben 
jij zo rood?”  Een kleuter vroeg laatst: 
”Waarom ben jij bouwvakker?”
Jeroen wist het antwoord even niet. 
Geen probleem want een ander gaf het 
antwoord al: ”Dat is tie omdat tie het 
leuk vindt!” of een kind zegt trots: “Mijn 
vader heeft ook zo’n boormachine of 
mijn vader doet ook klusjes!”
Een jongetje heeft een rijmpje uitgevon-
den :”Jeroen, poep aan je schoen”

Lekker potje 
buitenspelen | onderbouw 

Basis
onderwijs

Lustrum WP

Foto: Mike Werkhoven
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Onze school bestaat dit jaar 85 jaar. 
En zoals elke vijf jaar werd dit lustrum 
groots aangepakt. Dit jaar stond deze 
speciale feestweek in het teken van 
natuur, milieu en duurzaamheid. Het 
is een thema dat erg bij onze school 
past, al vanaf het ontstaan van de 
Werkplaats.  Denk aan het kweken van 
onbespoten groenten, de natuur intrek-
ken met de werkers en het houden van 
discussies over de verantwoordelijkheid 
van de mens voor onze planeet.
De coördinatoren van elke bouw hadden 
zich gebogen over de lessen die in 
elke bouw gegeven zouden worden. 
Natuurlijk gingen deze lessen over de 
natuur en het milieu.

Groep 3-4 kreeg een tas met allerlei 
voorwerpen en een brief van de minister.
Bij elk van die voorwerpen hoorde een 
les: natuurschilderijtjes maken, stuk 
natuur opruimen, de natuur van dichtbij 
bekijken met een loep en nog veel meer. 
Heerlijk om zo te mogen kiezen.

Creativiteit
Met een werkgroep mochten wij dit feest 
organiseren. Van alle kanten, vooral van 
de medewerkers die al wat jaartjes bij 
ons rondlopen, werd ons toegefluisterd 
weer eens wat met bamboe te doen. 
Weet je nog hoe leuk dat was… De site 
van de BamBoeBus was snel gevonden. 
Wat wij lazen sprak ons helemaal aan: 

“Het gaat vooral om de samenwerking, 
samen leren en samen creëren. Het 
resultaat staat ondergeschikt aan de 
gezamenlijke ervaring”.
We kregen allerlei ideeën hoe we de 
kinderen konden verdelen in verticale 
groepjes uit de eigen koppelgroepen, we 
zagen al helemaal voor ons hoe ieder-
een, zowel de werkers als de mede-
werkers gezamenlijk tot ‘iets’ zouden 
komen. De creativiteit, die wij als school 
belangrijk vinden, kwam hierin tot uiting.

Bamboestieken
Eerst kregen de bovenbouwers (die niet op 
kamp waren) les in het bamboestieken.
Met kleine bamboestokjes en elastiekjes 
leerden zij hoe je kleine piramides kan 
maken en hoe je deze weer op elkaar 
kunt stapelen.
De werkers van deze groepen gaven 
op hun beurt weer les aan de andere 
bovenbouwers die op kamp waren. En 
uiteindelijk kregen alle andere werkers 
(middenbouw en kleuters) weer les 
in het bamboestieken van hun ‘eigen’ 
bovenbouwers. Het bamboe-virus brak 
meteen uit. Overal zag je werkers van 
groep 7/8 met allerlei constructies bezig.

De volgende stap
Alle werkers (van groep 1 t/m 8 ) orga-
niseerden in koppelgroepen een brain-
stormmiddag. Ze bespraken met elkaar 
wat je allemaal op de werkersdag van 
bamboe kan bouwen. De meest uiteenlo-
pende ideeën ontstonden: dieren maken, 
voertuigen, een jungle, een dorp, een 
enorme 85.  Zo waren er vijftien groepen 

Het is nu een heel koor. Vooral jongetjes 
blijven lang en heel gebiologeerd staan 
kijken wat er allemaal gebeurt. Laatst 
heeft Jeroen een speeltoestel wegge-
haald om te repareren in de werkplaats 
en om het later weer terug te plaatsen. 
Het tijdsbesef van kleuters is nog niet 
zo groot en met volle verbazing werd 
dan ook de vraag gesteld: ”Ben jij daar 
nou de hele nacht mee bezig geweest?” 
Kleuter Ruben vraagt niet wat Jeroen 
aan het doen is want dat ziet hij al. Ruben 
biedt alternatieven en geeft aan wat er 
allemaal nog meer gerepareerd moet 
worden. Judith (klussenteam) legt als ze 
aan het verven is uit wat ze doet en laat 
kinderen af en toe een stukje schuren of 
verven. Kinderen weten ook dat ze niet 
achter het rood-witte lint mogen komen 
(reparatie klimrek) en als je achter het 
lint komt het gevaarlijk kan zijn.

Buitenspelen
Buitenspelen is heel anders dan 
binnenspelen.
Er is een grotere vrijheid met wie je 
speelt en waarmee je speelt, maar er 
zijn wel degelijk regels nodig om het 
buitenspelen goed te laten verlopen. 
Regels worden meestal in de groep 
stapsgewijs besproken. Een zinnige 
vraag is: ”Waarom zijn regels nodig?” 
Kinderen kunnen hier heel goed over 
nadenken en hun mening geven. Een 
probleem met het buitenspelen kan zijn 
dat kinderen niet mee mogen doen met 
voetballen of dat een kind gewond is 
geraakt door een stok. Leg het probleem 
voor en vraag om oplossingen. Kinderen 
komen met hele goede suggesties. Op 

deze manier is er meer begrip en worden 
regels nageleefd.
Het buitenspelen wordt regelmatig in 
de eigen groep geëvalueerd (met wie 
en waarmee heb je gespeeld?) Soms 
worden er situaties uitgespeeld in de 
kring. Door het visueel te maken kunnen 
kinderen zich meer inleven en een 
probleem beter oplossen. Onze ervaring 
is dat kinderen dit heel goed kunnen! Het 
bevordert de zelfstandigheid.

Dierenverhalenboek
Als het nodig is lezen we verhalen voor 
uit “Het grote dierenverhalenboek” van 
Marianne Busser en Ron Schroder. Een 
boek waarin dieren de hoofdrol spelen. 
Over vriendschap en jaloezie, ruzie en 

goedmaken. Over pesten en voor iemand 
durven opkomen. Over bang en verdrie-
tig zijn, eerlijkheid en doorzetten. Dit 
boek gebruiken we om het omgaan met 
elkaar, emoties en sociale vaardigheden 
op een speelse en doelmatige manier 
met elkaar te bespreken. Het buitenspe-
len wordt ook besproken tijdens verga-
deringen van de onderbouw.

Als het morgen lekker weer is dan gaan 
we “lekker een potje buitenspelen”!

Anneke Ueffing

Foto’s: Astrid van Ham

De WP 85 jaar | middenbouw

Basis
onderwijs
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die met elkaar allerlei ideeën spuiden, 
en samen tot één idee moesten komen.
Iedere groep stuurde zijn eigen afge-
vaardigde om het idee te bespreken met 
Antoon van de BamBoeBus. En die vijf-
tien afgevaardigden moesten het samen 
eens worden. En zo ontstond het uitein-
delijke plan vanuit de werkers: BOMEN!  
Het ontwerpen kon beginnen!

De werkers werden verdeeld over vijftig 
verschillende verticale groepjes. Wat een 
klus! Die vijftig groepjes spraken met 
elkaar af om samen een boom te kiezen: 
een wensboom? Een moppenboom? Een 
verrassingsboom? Ook hierin konden de 
werkers hun creativiteit kwijt. 
Gezamenlijk maakten ze een ontwerp 
van de kleine bamboestokjes. Ook 
werden er al versieringen gemaakt 
voor de boom die later uitvergroot op 
het grasveld zou komen te staan.

De grote dag
De grote dag breekt aan. 
Gelukkig: het is droog!!!
Na een flinke warming-up  onder leiding 
van Elsbeth en een hartelijk woordje van 
Jeroen kunnen we aan de slag.
Ieder groepje neemt zijn eigen ontwerp 
mee naar het eigen nummer-bordje.
Daar liggen 100 grote bamboestok-
ken van 1,20 m klaar met een emmer 
post-elastieken.

Het enthousiasme spat ervan af. Het 
bouwen met die grote stokken blijkt 
veel makkelijker dan met die kleine 
bamboestokjes omdat het steviger is. 
De oudere werkers betrekken de jongere 
werkers er goed bij: we helpen elkaar 
waar we kunnen. De werkers zitten 
bij elkaar op de schouders om bij die 
moeilijk bereikbare plekjes te komen. 
Juist door de samenwerking lukt wat ze 
tevoren hadden bedacht, en dat zonder 
hulp van de medewerkers. Een heel bos 
van bijzondere bomen ontstaat op het 
grasveld. 
De dag sloten we af met een toepasselijk 
lied, met als refrein:
Het moet anders, het moet beter,
De toekomst van de aarde ligt in onze hand
Het kan anders, het kan beter,
Voor mens, dier, boom en plant!

En nu blijft de herinnering aan deze 
bijzondere dag. Leuk om te horen van 
de mensen van de BamBoeBus: “Het 
ging zo vlot, vlotter dan we gewend zijn 
op andere basisscholen! 

De werkers hier nemen de verantwoor-
delijkheid voor hun klus  en hebben geen 
aansporing nodig!” Om vervolgens te 
verzuchten: “Hadden wij hier maar op 
school gezeten!”

Yolanke Groeneveld 
medewerker middenbouw 3-4

Basis
onderwijs

Beiden kenden we de school al een beet-
je, we waren niet meer helemaal nieuw. 
Maar nu staan we als vaste medewerker 
in deze bouw.
En, met of zonder ervaring in het onder-
wijs, op de Werkplaats val je van de ene 
verbazing in de andere. We willen er een 
paar noemen:
Werkers hier zijn enthousiast en open. 
Ze kijken bij een nieuwe medewerker 
niet eerst de kat uit de boom, je hoort 
er direct helemaal bij, je wordt met 
open armen ontvangen. De werkers 
zijn natuurlijk ook gewend aan nieuwe 
gezichten. In het begin van ieder school-
jaar is de helft van groep 5/6 nieuw, 
namelijk groep 5. Werkers weten hoe 
belangrijk het is om met open armen 
ontvangen te worden en dus ook om 
anderen zo te ontvangen. Zo voel je je 
dus als werker en als medewerker snel 
thuis op school.

Natuur en duurzaamheid
Het project Natuur en Duurzaamheid; 
werkers weten al veel over het milieu en 
de natuur. Het valt op dat zij  met deze 
thema’s opgevoed worden op school. 
Erg leuk is dan wel de weeghoek. Welke 
groep scheidt zijn afval het beste? Wie 
heeft het minste restafval?
En als klap op de vuurpijl bij het project 
Natuur en Duurzaamheid: het bouwen 
met bamboe! Groep 7/8 had geleerd hoe 
het werken met bamboe ging. Zij leer-
den het aan de rest van de groepen. Wat 
hierbij opvalt, als je met een frisse blik 
binnenkomt, is niet zozeer het feit dat 
er groepsoverstijgend gewerkt wordt, 
maar vooral dat er weinig interventie van 
de medewerkers nodig is. De werkers 
van groep 7/8 komen binnen en geven 
instructie over het werken met bamboe. 
Zij lopen daarna rond om te kijken of de 
jongere werkers het snappen, leggen 

hier en daar nog wat uit en geven com-
plimenten. Vervolgens wordt er in groep-
jes van ongeveer tien werkers van groep 
1 tot en met 8 een plan gemaakt wat ze 
zullen gaan bouwen op de bamboedag 
in het groot. Er vindt overleg plaats. Niet 
de oudsten bepalen wat het wordt, nee, 
dit gebeurt met z’n allen. En als dan de 
grote dag aanbreekt dat deze groepen 
in het groot met stokken van een meter 
gaan bouwen, is de samenwerking op 
en top en sta je als medewerker alleen 
maar heel trots te zijn op zo’n mooie 
school en zulke fantastische werkers.

Wij zullen dit jaar nog wel  vaker voor 
verrassingen komen te staan en hopen 
dat we De Werkplaats nooit helemaal 
van zelfsprekend gaan vinden.

Kim Gaalman en Ruud Oostveen

Als nieuwe medewerker in 5/6

Zes nieuwe medewerkers
van het BO
Met ingang van dit nieuwe schooljaar 
zijn er zes nieuwe medewerkers in de 
basisschool werkzaam. Op de foto van 
links naar rechts : Eegje, Kim, Ruud, Isa, 
Margot, Patrick.
Op onze website stellen zij zich nader 
aan u voor. 
Wij wensen hen hierbij nogmaals heel 
veel succes en plezier toe!

Foto’s: Renée de Senerpont Domis
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Basis
onderwijs

Kijk, dit is voor Miep | bovenbouw

Naast de vele verschillende natuuracti-
viteiten wordt het samenwerken op een 
kamp sterk benadrukt en ben je ook met 
hele andere dingen bezig dan in de klas: 
het inrichten van de slaapzaal, samen 
corvee doen, ontbijten, lunchen en 
avondeten met de hele groep, ochtend 
gymnastiek, gezellig met z’n allen in de 
doucheruimte, tafeltennissen, knutse-
len, schuifelen, lezen op het stapelbed. 
Kleding passen en wisselen. Voetballen. 
Ze zijn 24 uur per dag samen, drie dagen 
lang.
Als medewerker zie je nieuwe vriend-
schappen ontstaan, zie je hoe de 8e jaars 
zorgen voor de 7e jaars. Blijf je alert en 
hou je alle werkers in de gaten - ook al 
lijkt het alsof je zit te zonnen -. Is het 
lachen op de bonte avond, is het genieten 
rondom het kampvuur!

Ben je op “vakantie” maar dan met héél 
veel kinderen, 24 uur per dag en drie 
dagen lang!
Als we rond 17.00 uur het vertrouw-
de WP-terrein op fietsen, terug in de 
bewoonde wereld, staat het schoolplein 
vol met ouders en worden wij, werkers, 
kampouders en medewerker, met onze 
blije, vermoeide gezichten enthousiast 
begroet. De belangrijkste vraag wordt 
op een ieder van ons afgevuurd: “En, 
hoe was het?”

“Ja, ’t was best wel gezellig”. 

Laura Loupatty 
medewerker bovenbouw

(Met dank aan alle kampouders!)

Kijk voor het filmpje: “Achter de schermen“ 
op www.wpblog.nl

Voor de algemene ouderavond van de 
bovenbouw was één onderdeel van het 
carrousel het bekijken van het filmpje 
‘Achter de schermen’. In dit filmpje 
worden een aantal bovenbouwers (8e 
jaars) geïnterviewd. Eén van de vragen 
was : “Wanneer gaan jullie op kamp?”
Het antwoord was kort en bondig: “Wij 
gaan aan het begin van het jaar op kamp 
om elkaar te leren kennen en om samen 
te werken. O ja... en het is ook nog héél 
gezellig.”
Deze vraag roept altijd een heleboel 
reacties op: “Is dat niet héél erg snel? 
In de andere bouwen gaan ze pas aan 
het eind van het jaar! Wel héél erg heftig 
meteen aan het begin! Gaan jullie dat 
hele stuk fietsen?”
De vraag die nu gesteld wordt is: 
“Waarom gaan jullie aan het begin van 
het jaar op kamp?”

‘t Laer
Als bovenbouwmedewerkers zijn wij 
van mening dat als je aan het begin van 
het jaar met een bovenbouwgroep op 
kamp gaat, de groep gevormd wordt en 
je een goede basis legt voor het komende 
schooljaar.
Sinds een aantal jaren gaan we het ene 
jaar op de fiets naar ’t Laer (open plek 
in het bos) in Hilversum en het andere 
jaar gaan we met de bus naar het 
Prehistorisch museum in Eindhoven. 
Beide kampen hebben een werkweek-
achtige inhoud rondom een thema.
In ’t Laer staat natuurbeleving centraal: 
we krijgen bezoek van Zomer Bruin, dé 
vleermuizenexpert die aan de hand van 
een diaserie de werkers twee uur lang 

weet te boeien met de meest wonderlijke 
verhalen over de vleermuis. Gaan we 
’s avonds met zaklampen op zoek naar 
deze schattige beestjes. Met vrijwilligers 
van het IVN (vereniging voor natuur- en 
milieueducatie, afdeling Gooi) gaan we op 
pad met een leskoffer, allemaal gehuld 
in een groen ontdekvestje met daarin 
een loepje, kompas, boekje en potlood. 
De werkers vangen kikkers en padden. 
Kijken op de zoekkaarten en ontdek-
ken de zaadmier. Zien de hoornaar (grote 
wespen soort) druk in- en uitvliegen en 
zien de longen van een naaktslak goed 
met een vergrootglas.
Het ‘Rondj e ’t Laer’ wordt door gidsen 
van het IVN verzorgd en vertelt de 
geschiedenis van het natuurgebied ‘de 
Zuiderheide’. Deze wandeling is ook 
goed zonder gids te doen aan de hand 
van een speurtocht. Voor een enkele 
groep werd het echter wel een erg groot 
rondje.

Hotel voor mieren
Eén van de hoogtepunten is het bouwen 
van de dierenhuisjes in het bos, met 
materiaal uit het bos. Iedere keer is 
het weer verrassend om te zien hoe de 
werkers zwembaden voor de kikkers, 
een hotel voor de mieren, eetzalen 
met verlichting voor alle diertjes, een 
bosmuizen speeltuin geduldig en met 
een precisie in elkaar fröbelen. 
“Kijk dit is voor Miep!” Miep is een kikker 
die een aantal meisjes al op de eerste 
dag ‘gevonden’ heeft. De laatste acti-
viteit is het veldwerk (het verwijderen 
van Amerikaanse kers) onder leiding van 
Erna en Nanda en dat is best zware klus. Foto’s: Miriam Salden
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Personalia
Henk Willems, geboren in Maastricht op 
de 13e november 1948.

Basis- en middelbare school
Lagere school: Pius X, een katholieke 
broederschool. Daarna de H.B.S., het  
Veldeke aan de voet van de St.Pietersberg. 
Wegens opstandig gedrag daarvan verwij-
derd en via de handelsdagschool en een 
Staatsexamen naar de lerarenopleiding 
Nederlands in Tilburg.

In het onderwijs sinds
1971

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Eigenlijk omdat ik niet tegen slecht 
onderwijs kon: leraren die de stof uit 
het boek voorlazen, overdreven streng-
heid. Op mijn vijftiende wist ik al dat ik 
leraar wilde worden en het onderwijs 
wilde veranderen. De eerlijkheid gebiedt 
te vertellen dat in die tijd de begrippen 
provoceren, demonstreren en verande-
ren sfeerbepalend waren.

Werkzaam op de WP sinds
1 augustus 1974

Waarom heb je voor de WP gekozen?
In eerste instantie koos de Werkplaats 
voor mij en niet omgekeerd: bij mijn 
sollicitatiegesprek waren drie directie-
leden, vier Neerlandici en tien werkers 
aanwezig. Na mijn verbijstering over 
deze massale ondervraging merkte ik al 
snel dat deze aanpak voortkwam uit een 
totaal andere benadering van het onder-
wijs, namelijk dat ieders inbreng seri-
eus werd genomen. Vanaf dat moment 
kreeg ik alle ruimte om voor de WP te 
kiezen. Steeds dienden zich projecten 
aan, zoals het Dorpsproject- een groot 
samenwerkingsproject tussen allerlei 
vakken in de Havo4 en Vwo4, waarbij een 
dorp of een stadswijk werd bestudeerd. 

Of een tiental jaren meedoen In inter-
nationaal verband met een uitwisseling 
tussen scholen in Europa die aan de weg 
timmerden. Of de ontwikkeling van het 
sectorwerkstuk in het Vmbo, met de 
kwaliteit die we op de Werkplaats wilden.
 
Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Het speciale van de Werkplaats zit wat 
mij betreft in de algehele sfeer van kans 
op ontwikkeling voor alle leden van de 
Gemeenschap, het gevoel van geza-
menlijke verantwoordelijkheid, van het 
opvoeden daartoe. Het voorbeeld dat ik 
geef door me in te zetten, iedereen seri-
eus te nemen en enig gevoel voor humor 
te bezitten, kan anderen inspireren. 
Het meest bewonder ik mensen zoals 
Betty Boeke-Cadbury, steun en toever-
laat voor Kees. Die stille kracht. En in de 
afgelopen kleine veertig jaar die ik kan 
overzien zag ik dat ook bij Francine, Ria 
of Hilderie.

Een mooie belevenis
Tijdens de eerste aflevering van het 
dorpsproject had mijn Vwo4-groep voor 
Maarssen gekozen en in de werkweek 
ter plekke begeleidde ik een groepje 
dat wilde weten hoe het toeging in de 
dorpspolitiek.  We gingen op een avond 
naar de raadsvergadering in het monu-
mentale gemeentehuis en we zaten 
net koud op de publieke tribune, toen 
ambtenaren binnenkwamen met koffie 
en gebak. Een uur eerder was de vijfen-
twintigduizendste inwoner geboren en er 
was feest! De burgemeester hield een 
vlammende toespraak en de werkers 
waren erg onder de indruk. Leuk was dat 
ze enkele dagen later erachter kwamen 
dat de gemeente Maarssen door het 
overschrijden van deze drempel eigen-
lijk vooral blij was met de sloot geld en 
de extra gemeente(politie)ambtenaren 
die ze binnenhaalden. Of zoals iemand 
(Emanuel?, want hij zat toen in die klas) 
zei: ‘Ja, ja, buiten de school gaat het dus 
alleen om het geld?’

Personalia
Trudy Grijpma-Lith , 57 jaar. Medewerker 
op de basisschool groep 7/8. Weduwe, 
twee kinderen, een tweeling van 29 jaar. 
Onlangs oma geworden. 
Hobby’s: sporten en toneel. 

Basis- en middelbare school
Ik heb nog de oude MULO gedaan in 
Utrecht, daarna de KLOS (kleuterleid-
steropleiding) op de Werkplaats en 
daarna de hoofdakte en applicatiecursus 
(toen het kleuter- en lageronderwijs).

In het onderwijs sinds 
1 augustus 1974.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Toen ik 10 jaar was vond ik het al leuk om 
thuis schooltje te spelen met de kinderen 
uit de buurt, de ouders vonden dat prima, 
kregen de kinderen een beetje “bijles”. 
Later heb ik nog wel even getwijfeld om 

naar de kleinkunstacademie te gaan, 
maar het oriëntatiejaar vond ik niet zo 
leuk (gemaakt sfeertje).

Werkzaam op de WP sinds
1 augustus 1974.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Toen ik op de KLOS (kleuterleidsters 
opleiding) zat, het KLOSgebouw stond 
op de plek waar nu de kinderboerderij 
staat, gaven wij bewegingslessen aan 
de kleuters onder begeleiding van Wout 
Wanrooy, mijn grote inspirator. De 3x 
eigen: eigen vormgeving, initiatief en 
tempo, er werd lesgegeven vanuit de 
visie van Kees Boeke, daardoor was ik al 
goed bekend met de manier van werken 
op de Werkplaats.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Natuurlijk Wout Wanrooy en de manier 
van werken, vanuit de werkers, ieder 
kind mag zijn wie hij is, de open omgang 
( bespreking, gelijkwaardigheid ) met de 
werkers en de creativiteit zijn voor mij 
uniek. Na 37 jaar vind ik nog steeds de 
uitdaging, ik ben nog steeds op zoek naar 
nieuwe werkvormen voor het zelfverwer-
kend leren, hoe geef je de werkers zoveel 
mogelijk eigen regie over hun werk bij 
het inplannen, maar er wel voor blijven 
waken dat de kwaliteit gewaarborgd 
blijft. Hoe houd je het werk uitdagend 
door middel van verrijking en verdieping. 
Altijd blijven streven voor het werken 
met hoofd, hart en handen. Dat is de 
Werkplaats, gaan voor de totale ontwik-
keling van het kind, iedere werker heeft 

zijn eigen talenten! Uitgangspunten die 
ook Kees Boeke al hanteerde.

Een mooie belevenis
De mooiste belevenis vind ik nog steeds, 
ieder jaar weer: het jaarslot, Onder de 
Bogen en de Stichtingsdag aan het einde 
van het schooljaar. Sta je daar op dat 
prachtige terrein, zoveel saamhorigheid, 
kippenvel, nog steeds na al die jaren!

Werk dan mee in de 
Werkplaats

Algemeen

Foto: Peter Lanser
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gen zichtbaar maar nog niet over de hele 
linie. De inspectie kwam eind septem-
ber op bezoek om daar met ons over 
te spreken en nader onderzoek te doen 
naar de kwaliteit van het onderwijs in 
de havo-afdeling. Door documenten-
analyse, in gesprekken met werkers, 
medewerkers en schoolleiding, met 
lesbezoeken werden negen kwaliteits-
indicatoren getoetst. Op acht van de 
negen onderdelen scoren we voldoende 
tot goed maar juist op dat ene onder-
deel dat zo in de picture staat de laatste 
jaren in het overheidsbeleid – de toets-
bare eindcijfers – scoren we onder de 
maat. De opdracht van de inspectie is 
dezelfde als de opdracht die we onszelf 
gesteld hebben: de stijgende lijn die bij 
sommige vakken en onderdelen te zien 
is, moet in de volle breedte zichtbaar 
worden bij het komend eindexamen. 
Er zijn in de laatste jaren al veel verbe-
teringen aangebracht in onderwijs en 
organisatie door het havo-bovenbouw 
team. Contactouders zijn daar inten-
sief bij betrokken (als klankbord en als 
klokkenluider) en herkennen die ontwik-
keling. Ook dit jaar worden weer extra 

stappen gezet. Zo krijgt bij de talen het 
onderdeel leesvaardigheid in de training 
en de toetsing nog meer aandacht. Zo 
hebben de vakken heel gerichte trai-
ningsprogramma’s gemaakt gericht 
op de examenonderdelen en –vaardig-
heden. De inspectie prees ons voor de 
analyses en het breed gedragen gevoel 
van urgentie. Even breed gedragen wordt 
de overtuiging dat de weg omhoog op dit 
gebied is ingeslagen.
Mensen die daar wat verder in willen 
duiken, vinden het meetinstrument van 
de inspectie, de kwaliteitsindicatoren op 
de website van de inspectie bij toetsings-
kader voortgezet onderwijs. 

Liefdevol onderwijs
85 jaar Werkplaats… dat inspireert en 
daagt uit tot onverdroten doorwerken 
aan kwalitatief goed onderwijs én aan 
‘liefdevoller’ onderwijs. Die term leen 
ik van Monique Volman die in de oratie 
waarmee ze haar ambt als hoogleraar 
onderwijskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam aanvaardde, opriep tot lief-
devol onderwijs en betekenisvol leren. Ze 
waarschuwt voor de keerzijde van een te 

eenzijdige nadruk op individueel preste-
ren. Volman pleit ervoor ook aandacht 
te besteden aan het bevorderen van 
betrokkenheid als kwaliteit van leer-
resultaten. Het verwerven van kennis 
en vaardigheden is namelijk geen doel 
op zich, maar bedoeld om leerlingen te 
helpen zich in de wereld te oriënteren 
en er in te (willen) handelen. Het reali-
seren van zulke leerresultaten vraagt 
ook om andere manieren om leerlingen 
te motiveren.                                                     
De lustrumviering op het voortgezet 
werd afgesloten met een poging het 
wereldrecord polonaiselopen te breken. 
Of het gelukt is weten we nu nog niet, 
de bewijzen zijn doorgestuurd naar de 
organisatie. Op onze website zijn foto’s 
van die happening te zien. 
‘Henk, hoe krijg je dat voor elkaar, ruim 
1000 leerlingen in één rij achter je aan? 
vroeg een collega van een andere school 
me.
Dat is niet mijn verdienste, dat is het 
resultaat van dat mooie begrippenpaar 
betrokkenheid en gelijkwaardigheid, van 
de manier waarop werkers en mede-
werkers met elkaar samenwerken in 
het dagelijks schoolleven op basis van 
vertrouwen in elkaar.

Henk Zijlstra

Jarig
We vieren dit jaar de 85ste verjaardag 
van onze school. 
Het uitgangspunt waarmee de werkers 
van basis en voortgezet op 22 september 
jl dat  lustrum vierden was hetzelfde: 
samen werken door de groepen en 
leerjaren heen. Zo werkten werkers van 
groep 8 met werkers van groep 2, zo zag 
je werkers van 5-vwo samenwerken met 
werkers van 2E. 
De basisschool-werkers bouwden in 
groepjes piramideachtige bouwwerken 
van bamboestokken. In de najaarszon 
ontstond een creatief bomenwoud op 
het grote grasveld. Natuurlijk klonk het 
Werkplaatslied en aan het einde van de 
dag zongen werkers, medewerkers 
en ouders een lied met het prachtige 
refrein: “Het moet anders, het kan beter, 
de toekomst van de aarde ligt in onze 
hand”.

De werkers in het voortgezet onder-
wijs maakten een keuze uit vierenvijftig 
workshops, voor het overgrote gedeelte 
geven door onze eigen medewerkers. 
Van Duitse schlagers zingen tot samen 
een lied maken, van uitleg over opties en 
aandelen tot korte verhalen schrijven, 
van politicologie tot Qigong, van percus-
sie (hoorbaar tot in de wijze omtrek) tot 
een cursus zwaardvechten, van volleybal 
tot sieraden maken….
Net als op het BO werkten de werkers 
ook hier dwars door teams en leerjaren 
heen en dat leidde tot prachtige ontmoe-
tingen tussen werkers van heel verschil-
lende leeftijden.

Medewerkers van BO en VO vierden ook 
samen feest. Op 23 september stelden 
we via de Grote-WP-geschiedenis-quiz 
vast dat de tijden veranderd zijn, dat 
een aantal rituelen verdwenen zijn en 
andere bleven, maar dat de hoofdlijn van 
de school ‘elk kind helpen te worden 
wat het is’ nog staat als een huis. In 
workshops verdiepten we vervolgens 
inzichten, werkten we aan vragen rond 
bijvoorbeeld onze rol in het onderwijs 
in de huidige samenleving of kansen en 
gevaren van sociale media voor kinderen 
en jongeren, deelden we inspiratiebron-
nen. Met barbecue en borrel, met dans, 
voetbal en gesprekken vierden we niet 
alleen een mooie nazomeravond maar 

ook dat we met z’n allen op een mooie 
school werken.

Meetbare kwaliteit
In de laatste WP-krant van vorig school-
jaar schreef ik over het toetsen van 
onderwijskwaliteit en over de pijnlijke 
tik op onze vingers die we van de onder-
wijsinspectie ontvingen voor de eindexa-
mencijfers in de havo afdeling. De cijfers 
voor het centraal examen zijn namelijk 
al een paar jaar te laag en omdat de 
schoolexamencijfers hoger zijn, wordt 
het verschil tussen die beide onderde-
len van het examencijfer te groot. Wij 
weten dat, analyseren dat en werken 
daaraan. Er zijn duidelijke verbeterin-

De twee kanten van 
de medaille

Foto’s: Mike Werkhoven

Voortgezet
onderwijs
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Veilig Verkeer rond  
de Werkplaats

Sinds de zomervakantie kunnen de 
werkers van het Voortgezet Onderwijs 
die uit de richting van de Leijen op de 
fiets naar school komen het laatste 
stukje soepel uitrijden over het nieuwe 
fietspad. Er waren maar een paar dagen 
nodig om hen aan deze verandering te 
laten wennen. Door de nieuwe fietsroute 
hebben de auto’s van de Jan Steenlaan 
naar de parkeerplaats en terug veel 
minder te maken met overstekende fiet-
sers. En de kinderen en ouders die van de 
parkeerplaats naar het Basisonderwijs 
lopen kunnen gemakkelijker en veiliger 
oversteken. 
De parkeerplaats zelf heeft een mooie 
en goede nieuwe verharding op de 
parkeerplekken gekregen en er zijn 
zeer “strenge”drempels gekomen. 
De groenvoorziening wordt dit najaar 
nog aangepakt en er worden nog een 
paar verbeteringen doorgevoerd:  een 
stopbord voor de auto’s op de kruising 
Jan Steenlaan – Kees Boekelaan en 
een parkeerverbod en een wat andere 
inrichting van het stukje Dwarsweg dat 
grenst aan de parkeerplaats. In over-
leg met de gemeente wordt nog bezien 
op welke wijze het parkeren buiten de 
vakken voorkomen kan worden, door  
een algeheel parkeerverbod buiten de 
vakken of door andere maatregelen.

Samenwerking met Gemeente 
Zowel school, als gemeente (afdeling 
Groen en de beheerders van de Sporthal) 
waren niet tevreden over de uitstraling 
van de parkeerplaats. Gezamenlijk 
wilden we daar wat aan doen. Er was 
- uit het budget sporthal en parkeer-

plaats van 4 jaar geleden - ook nog 
geld voor een opknapbeurt. Daarnaast 
was van de kant van ouders van het 
Basisonderwijs al langere tijd de wens 
geuit om de afwikkeling van het verkeer 
soepeler en veiliger te maken. Dit betrof 
zowel de kruising Jan Steenlaan – Kees 
Boekelaan, als de voetgangersoversteek 
van parkeerplaats naar Basisonderwijs. 
Er waren ook ideeën voor een oplossing 
aangedragen, maar deze vonden bij de 
gemeente nog geen gehoor.  
Door de verschillende wensen in één 
keer en in samenwerking aan te pakken 
was de kans op uitvoering het grootst. 
Er is daarom een werkgroep gevormd 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
de directie van de school (Wim Koppen, 
Jos Heuer ) en ambtenaren van verschil-
lende afdelingen van de Gemeente. In 
korte tijd is het totale plan in zeer goede 
samenwerking met de gemeente uitge-
werkt en daarna uitgevoerd. 
Het eerder opgestelde gemeentelijk 
beleid “veiligheid rond de scholen” 
heeft geholpen bij de snelle aanpak. De 
Werkplaats was één van de eerste scho-
len waar de veiligheid door de gemeente 
is onderzocht en aangepakt.

Hulp van Werkplaatsouder
Het idee om de verkeersafwikkeling 
zo te laten verlopen als nu gebeurt, is 
uitgewerkt door Rudo Munnik, archi-
tect en ouder van de Werkplaats. Hij 
was “ervaringsdeskundige” omdat hij 
zelf de kinderen dagelijks naar school 
bracht en zo de situatie vaak onder ogen 
kreeg en daarnaast hoorde hij er ook van 
andere ouders vaak opmerkingen over. 

Als architect komt hij vaak in aanraking 
met verandering van verkeerssituaties 
en verkeersstromen. Daarom heeft hij 
aangeboden naar de situatie te kijken 
en de oplossing uit te werken. Een rede-
lijk rigoureuze ingreep zou noodzakelijk 
zijn. De veiligheid van de kinderen, met 
name de allerkleinsten, was voor hem 
het belangrijkst. Het scheiden van de 
verkeersstromen zag hij als de enige 
oplossing die voor alle betrokkenen een 
voordeel zou opleveren. Bijgaand de door 
Rudo Munnik gemaakte eerste afbeel-
ding van de verkeersstromen. Hij heeft 
zijn plan aan Wim Koppen gepresenteerd 
en het is vervolgens in de MR en daarna 
met de gemeente besproken. Daar viel 
het in goede aarde. 
Rudo vindt het jammer dat hij en zijn 
kinderen niet meer kunnen genieten van 
de nieuwe verkeerssituatie, omdat hij 
met zijn gezin begin van deze zomer is 
verhuisd. Maar hij geeft aan vooral blij te 
zijn dat de nieuwe situatie haar vruchten 

lijkt af te werpen, daar ging het immers 
allemaal om. 
Hierbij namens de Werkplaats veel dank 
aan Rudo voor zijn bijdrage!!

Aantal parkeerplaatsen
De uiteindelijke oplossing met het 
nieuwe fietspad vóór de Sporthal langs 
is ten koste gegaan van een aantal 
parkeerplaatsen. Er zijn parallel aan de 
Kees Boekelaan ook  parkeerplaatsen 
opgeheven om ruimte te geven aan de 
bomen en het voetpad. Om dit verlies 
aan parkeerplaatsen te compenseren 
zijn aan de zijkant van de sporthal extra 
parkeerplaatsen gecreëerd.

Waarom niet direct zo aangelegd?
• In de oude situatie (toen het 

oude gebouw van het Voortgezet 
Onderwijs er nog stond) was er 
geen bijzonder probleem met de 
afwikkeling van het verkeer. Door 
een duidelijker kruising van de Jan 
Steenlaan met de Kees Boekelaan 
leek het er alleen maar beter op te 
worden. 

• Door de nieuwe parkeerplaats 
is het aantal auto’s van bren-
gende en halende ouders van het 
Basisonderwijs dagelijks met 50% 
toegenomen ten opzichte van de 

eerdere situatie. Gevolg: meer krui-
send verkeer. Daar was niet vanuit 
gegaan.

• De Gemeente wilde bij de inrichting 
van de parkeerplaats beslist niet 
meer afwijken van het totaal aantal 
parkeerplaatsen dat eerder tussen 
haar en school was overeengeko-
men. Die zouden nodig zijn bij grote 
drukte i.v.m. belangrijke wedstrijden 
bij SCHC in combinatie met activitei-
ten in de Sporthal. 

• De verkeerskundige invalshoek is 
bij de planvorming 7 jaar geleden 
achteraf bezien niet goed meegeno-
men en doordacht. 

Gedrag verkeersdeelnemers
Nu de Werkplaats een zeer goede 
parkeervoorziening heeft en de verkeers- 
situatie in principe veilig is, komt het 
aan op het gedrag van de gebruikers 
om de veiligheid ook daadwerkelijk te 
realiseren.
Daarvoor de volgende verzoeken:
• Ouders van het Basisonderwijs 

maken voor het brengen en halen 
gebruik van de grote parkeer-
plaats. De auto’s worden alleen in 
de vakken geparkeerd. Dus niet 
half op de stoepen en in de hoek 
tussen elektriciteitshuisje en Kees 

Boekelaan: de bussen hebben de 
ruimte in deze bocht nodig. Als de 
parkeerplaats vol is, wordt door de 
ouders in de wijk geparkeerd. 

• Medewerkers Kinderopvang, Basis-
onderwijs en Voortgezet Onderwijs 
gebruiken de parkeerplaats 
tussen de Sporthal en het gebouw 
Basisonderwijs.

• Werkers en ouders van het Basis-
onderwijs die op de fiets komen 
volgen in de spitstijd van het 
Voortgezet Onderwijs de route via 
de Kees Boekelaan en niet via het 
nieuwe fietspad.  Zo wordt voorko-
men dat zij op hun route naar de 
ingang Basisonderwijs tegen de ook 
nog steeds aanzienlijke stroom fiet-
sers uit de richting Jan Steenlaan en 
Frans Halslaan inrijden. 

• Als er bussen zijn worden deze op 
de parkeerplaatsen direct voor de 
sporthal gezet en vervolgens op de 
Jan Steenlaan. Deze plaatsen zullen 
daar dan voor vrij gehouden worden. 
Mogelijk zullen er daardoor meer 
auto’s in de wijk moeten parkeren.

• Volg de aanwijzingen van medewer-
kers van de school als zij ingezet 
worden om voor de veiligheid te 
zorgen door toezicht te houden en/
of het verkeer te regelen op drukke 
dagen.

• Kom zoveel mogelijk op de fiets. 
Hoe meer auto’s, hoe onveiliger de 
verkeerssituatie. 

Jos Heuer

Voortgezet
onderwijs
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Fair Trade School

 ‘De Tiendensprong’, zo heet het boek dat 
Kees Boeke ooit schreef en dat  onder 
de titel ‘Cosmic View, the Universe in 
40 Jumps’, vooral in de VS en Canada 
een bestseller werd. Het boek laat de 
relatieve verhoudingen van dingen zien 
door steeds met een factor 10 in of uit 
te zoomen. Een klein meisje in een stoel 
blijkt een piepklein onderdeel van het 
heelal, maar als je daarna weer opnieuw 
inzoomt, wordt duidelijk dat zij op haar 
beurt weer een soort van heelal vormt 
ten opzichte van de atomen waaruit zij 
is opgebouwd. Het boek verscheen in 
1957 en werd een aantal malen verfilmd. 
Het hangt in een kunstige bewerking 
ook in de hal van de school. Het was een 
cadeau van de ouderraad bij de opening 
van de nieuwbouw in 2006.
Als je de beelden van de films ziet, dan 
doen die denken aan Google Earth, tien-
tallen jaren voordat ook maar iemand 
daarvan had gehoord.  
De filosofie achter het boek, het besef 
dat de mens onderdeel is van een veel 
groter geheel, vormt een belangrijke 
inspiratiebron voor de school om zich 
in te zetten voor duurzaamheid, voor het 
op een zorgvuldige manier omgaan met 
de aarde. 

Duurzaam onderwijs
Kees Boeke is een inspirerend voor-
beeld als het gaat om maatschappelijke 
betrokkenheid. Dat begon al in 1912 toen 
hij samen met zijn vrouw als zendeling 
voor de Quakers ontwikkelingswerk 
ging doen in Syrië.  De doelstelling van 
Fair Trade – eerlijke handel – zou hem 
daarom zeker aangesproken hebben. 

Het is daarom niet meer dan vanzelf-
sprekend dat De Werkplaats als eerste 
school in de Provincie Fair Trade School 
wil worden. Zo’n keuze past in een lange 
traditie.
Fairtrade is een belangrijk onderdeel 
van het streven naar duurzaamheid. 
Het gaat daarbij om respect voor de 
omgeving, ook op grotere schaal. De 
Werkplaats staat voor duurzaam leren, 
dat wil zeggen, de school verlaten met 
een volle rugzak aan ervaringen die van 
blijvende betekenis zijn. Maar ook bij 
de nieuwbouw van de Kinderopvang is 
duurzaamheid een belangrijk thema. 
Het project de “Gezonde School” in het  
voortgezet onderwijs leert de werkers 
duurzaam met hun leven en hun omge-
ving om te gaan.  De keuze om Fair Trade 
school te worden sluit hier bij aan. Het 
probeert werkers bewust te maken dat 
wij (als school) en zij (als onderdeel van 
het grote geheel) ook hier het verschil 
kunnen maken. Dit was ook de inzet van 
Kees Boeke gedurende zijn hele leven. 

Fair Trade gemeente
In de afgelopen tijd zijn de eerste stap-
pen gezet. In mei gingen werkers van de 
2e klassen op verzoek van de gemeen-
telijke werkgroep op pad om bij winkels 
en restaurants te inventariseren wat er 
aan Fair Trade producten beschikbaar is. 
Vervolgens hebben ze daar een presen-
tatie over gemaakt. Onlangs namen de 
werkers van havo-3 en vwo-3/4 deel 
aan het project ‘Cross Your Borders’ 
met daarin veel aandacht voor eerlijke 
handel en het belang van microkrediet. 

Dergelijke activiteiten zijn er ook in het 
basisonderwijs.
In het voortgezet onderwijs worden 
in de medewerkerskamer en kantine 
inmiddels Fair Trade producten gebruikt 
(koffie en thee). Bij ouderavonden en 
Open Dagen worden vruchtensappen 
geschonken en koekjes geserveerd die 
het Fair Trade keurmerk hebben. Ook 
in het basisonderwijs zullen stappen in 
deze richting gezet worden.  De thee in 
de medewerkerskamer heeft daar al het 
Fair Trade keurmerk. 
Hiermee zijn we er nog niet. Er komt 
een werkgroep die het Fair Trade beleid 
vorm zal geven in  zowel het onderwijs 
als bij de  inkoop en communicatie . In 
het schoolplan 2012 – 2016 zal het Fair 
Trade beleid opgenomen worden.

De Werkplaats draagt naar buiten ook 
uit dat zij Fair Trade school wordt, zowel 
door middel van dit artikel, als op de 
website, als ook  middels een interview 
in de gemeentelijke Fair Trade Krant die 
onlangs is verschenen bij gelegenheid 
van het verkrijgen van het Fair Trade 
keurmerk door de gemeente De Bilt. 
De acties en stappen van De Werkplaats 
hebben hier een bijdrage aan geleverd.  
Als we op deze weg verder gaan ligt het 
keurmerk Fair Trade school snel in het 
verschiet! 

Jos HeuerVoortgezet
onderwijs
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Ik zit denk ik al een volle minuut naar 
deze woorden te kijken, en te wachten 
op een geniale ingeving. De inleiding 
van een artikel is het belangrijkste, dit 
trekt de aandacht en maakt mensen 
nieuwsgierig naar meer. Ik leer zoveel in 
Nederlandse lessen. Oké Luna, je dwaalt 
af. Blijven focussen. Waar word je als 
lezer nou nieuwsgierig van? Ik probeer 
het te vinden in de mist in mijn hoofd, 
maar (zoals ik al zei) mijn hoofd is hele-
maal leeg. Misschien is het gewoon het 
beste, als ik vertel over onze ontmoe-
ting met Sjoerd, een van onze begelei-
ders. Heel eerlijk? We dachten alle drie 
hetzelfde: ‘wie is hij? Moeten we met 
hem een week doorbrengen?’ En vooral: 
‘Hoe overleven we dit?’
We stonden met z’n drieën een half uur 
te vroeg bij een gebouw dat leek op een 

buurthuis midden in Kanaleneiland. 
Het was een van die ongelofelijk warme 
dagen, en natuurlijk hadden wij (wel 
volgens de dress code!) een lange broek 
aan. Franka bond haar haren in een 
staart en Dees schoof haar zonnebril in 
haar haren die goud kleurden door de 
zon. Terwijl ik de ruimte inspecteerde 
(het was niet meer dan een grote zaal 
met stapels stoelen aan de zijkant) 
werden we begroet door een vrouw van 
middelbare leeftijd. ‘Sjoerd komt er zo 
aan!’ vertelde ze ons. Buiten, in het 
zonnetje, die toen nog niet verschrikke-
lijk heet was, wachten we op onze bege-
leider. Toen er een dikke kale man aan 
kwam lopen had ik niet meteen gedacht 
dat deze man de baas zou zijn van een 
restaurant, en al helemaal niet dat hij 
ons zou begeleiden. Was dit dezelfde 

man van de mailtjes en telefoongesprek-
ken? Toen had hij heel netjes en aardig 
geleken, maar bij de ontmoeting leek 
hij (laat ik dit maar netjes zeggen) erg 
eigenaardig te zijn. Ten eerste viel hij 
tegen ons uit omdat we te vroeg waren 
(hier hebben we van geleerd, de dagen 
daarna namen we een trein later) en 
vervolgens kreeg die lieve Dees een 
uitbrander omdat ze vroeg of we alvast 
wat konden doen. “Eerst koffie, daarna 
werken.’ Achteraf bleek Sjoerd niet zo 
erg als we hadden gedacht, gelukkig, 
want anders: ik zou er niet aan moeten 
denken een hele week met hem opge-
scheept te zitten! 
Maandag en woensdag waren we te 
vinden in Amersfoort (ik kreeg zowat een 
hartaanval, toen ik hoorde dat Sjoerd 
daar ook werkte, achteraf bleek dat 
gelukkig erg mee te vallen) en de andere 
dagen waren we dus in Kanaleneiland. 
Een stage bij een buurtrestaurant voor 
eenzame mensen kost veel energie. We 
werkten van 2 uur tot 9 uur, en daarna 
moesten we nog terug met de trein. In de 
keuken werden we gebruikt voor gewel-
dige klusjes, zoals appelbollen maken 
of 95 stoofpeertjes schillen (de peer-
tjes die Franka had geschild verdienden 
echt een schoonheidsprijs). We dekten 
tafels, wasten af, wat overigens wel heel 
erg leuk was. Toen de klanten er waren 
hielpen we met bedienen, en kletsten we 
met de bezoekers terwijl we genoten van 
de maaltijd waar wij ook een deel aan 
hadden bijgedragen. De stoofpeertjes 
waren trouwens echt heel goed geschild!
 Sjoerd was helemaal niet eng, raar of 
gevaarlijk. Hij was echt een super leuke 

Maatschappelijke stage

begeleider, waarschijnlijk de enige die 
je midden in een restaurant laat strui-
kelen door zijn been uit te steken als 
je langs loopt, en een hele goede kok. 
Hij heeft onze stage helemaal compleet 
gemaakt, en ervoor gezorgd dat we ons 
thuis voelden bij Resto van Harte, het 
restaurant voor eenzame mensen. Hij 
voert zijn taak niet alleen goed uit voor 
eenzame ouderen maar ook voor gieche-
lende tienermeisjes!
 De mist in mijn hoofd is helemaal 
opgelost, en ik heb de geniale ingeving 
gekregen die ik nodig had. Mijn stukje 
van 200 woorden over mijn maatschap-
pelijke stage is hiermee klaar. Alleen 
zijn het iets meer dan 600 woorden.  Dat 
dan weer wel….

Luna Voors (H4A)

Voortgezet
onderwijs

Op 18 juni 2011 was er in het Grote 
Zaal  van het Voortgezet Onderwijs een 
lustrum-optreden van het WP vrou-
wenkoor ‘With Pleasure’. Een uniek 
Werkplaatskoor dat is opgericht in 1996.
 
Op het schoolplein van de basisschool 
hadden ouders destijds een idee: zou 
het niet leuk zijn om met elkaar te 
zingen? Er werden briefjes opgehan-
gen met de vraag “wie wil er zingen?” 
En vanaf januari 1996 kwamen  vaders 
en moeders 1 x per week bij elkaar en 
zongen ‘met plezier’. Zo ontstond een 
ouderkoor dat zichzelf ‘With Pleasure’ 
noemde. Helaas haakten al snel de 
drie vaders af, de moeders bleven en 
zo werd het een vrouwenkoor met een 
eigen repertoire: klassiek, modern, 
wereldmuziek, canons en dat alles 
drie-, soms vierstemmig.
Er werden diverse optredens geor-
ganiseerd: het spoorwegmuseum 
at Christmas, een voorzomercon-
cert op landgoed Beerschoten, de 
Witte Kerkjes in Bunnik en de koude 
kaarsjesnacht bij Vreeswijk. Ook werd 
opgetreden op  de Bremhorst en in het 
Leendert Meeshuis en het koor heeft 
zelfs twee maal Paradiso bereikt 
waarbij de vrouwen meededen aan 
een korendag! 

Vrouwen kwamen en gingen, onze 
kinderen op de Werkplaats werden 
groter en vertrokken en er kwamen 
ook moeders van andere scholen 
‘meezingen’, altijd met plezier en altijd 
zonder een hoge drempel, iedereen is 
welkom, alhoewel er sinds kort een 
wachtlijst is!
De groep van inmiddels dertig vrou-
wen is nog steeds blij met het plekje 
op de Werkplaats en we zingen al die 

jaren met plezier in de avonduren 
in een verlaten schoollokaal van de 
basisschool. 
Inmiddels is Peter Schreuder alweer 
bijna twee jaar dirigent van dit koor en 
hij versterkt als muziekmedewerker op 
de Werkplaats opnieuw de band met 
deze school 

En 15 jaar WP-vrouwenkoor: dat moest 
gevierd worden. In januari van dit jaar 
organiseerden we  een reünie waar-
bij 55 vrouwen elkaar ontmoetten, 
bijpraatten en zongen onder leiding 
van dirigenten uit het heden en het 
verleden. In mei  was er een optreden 
voor de bewoners van de Bremhorst 
en op 18 juni was er dan een optreden 
voor ‘eigen publiek’.
Voor zo’n tachtig mensen werden ruim 
twintig liedjes ten gehore gebracht. Na 
de verzorgde lunch was er een actief 
middagprogramma waarbij een drietal 
workshops werd aangeboden. Mannen, 
vrouwen en kinderen konden meezin-
gen en het gezamenlijke resultaat 
werd uiteindelijk  ten gehore gebracht.
Als dank aan de Werkplaats hebben 
we een cadeau aangeboden aan Wim 
Koppen die een envelop in ontvangst 
nam voor de aanschaf van een karao-
ke-set voor de basisschool.

Ingrid Muilman

www.wpvrouwenkoor.nl

Lustrum WP-vrouwenkoor
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Geachte voorzitters, mede parlementa-
riërs en andere aanwezigen.
Voor velen is Estland niet meer dan de 
eerste van het rijtje estland, Letland, 
Litouwen dat we allemaal op de basis-
school moesten leren. Estland is name-
lijk niet erg bekend bij de meesten, maar 
ik kan u verzekeren dat Estland meer is 
dan alleen dat. Dat het meer is en meer 
heeft daarom nu voor u de geschiedenis 
van Estland in een notendop (...............)

Zeker op het gebied van de informatie 
en communicatie technologie, de ICT 
is Estland groot. Waar in landen zoals 
Nederland nog steeds met potlood 
gestemd wordt is het bij ons al mogelijk 
om veilig via het internet te stemmen en 
wie gebruikt er tegenwoordig niet skype, 
ook bedacht en ontworpen in Estland? 
Op dat gebied zijn vele vorderingen 
gemaakt, maar ook op cultureel gebied. 
Het is niet voor niets dat onze hoofd-
stad Tallinn cultureel hoofdstad van de 
Europese Unie in 2011 is geworden. En 
wie is het vergeten de glorieuze overwin-
ning van Estland op het Eurovisie song-
festival met het liedje ‘everybody’, wat 
nog bij ons allen in het geheugen gegrift 
staat en voor altijd zal staan. 
De economische crisis, toenemende 
klimaatsvervuiling, te weinig vrou-
wen in topfuncties en een corrupte 
Wereldvoetbalbond. Tijdens deze 

conferentie hopen wij van Estland voor 
de problemen die er zijn oplossingen te 
vinden. Al zijn het maar kleine. 
Als Estland kijken wij vooruit naar de 
toekomst en zeggen wij ‘kom maar op’. 
Samen met Europa en samen met het 
Model European Parliament: wij zijn er 
klaar voor. Dank u wel.

Olivier Croll (V5a)
(deel van de Rede gehouden door 
tijdens de landelijke M(odel)E(uropean)
Parliament dagen, alwaar hij schit-
terde doch het onderspit dolf tegen de  
economische grootmachten van Europa.
Hulde voor Olivier!) 

Uitreiking I-Pad
Op woensdag 12 oktober jl. kreeg Sarah 
Wennekes uit klas 2f een I-Pad uitge-
reikt door Pieter Dubois, directeur van 
Iddink (links op de foto). Sarah heeft de 
prijs ontvangen omdat ze heeft deel-
genomen aan het klanttevredenheids-
onderzoek van Iddink en door loting als 
winnaar uit de bus is gekomen. 

Sinds dit schooljaar is Iddink de leve-
rancier van het lesmateriaal. Jos Heuer 
(rechts op de foto) is verantwoordelijk 
voor de leermiddelen en de overeen-
komst met Iddink. 

Xanten: een gezellige, leerzame en 
stormachtige dag bij onze buren
Met heel 3VWO mochten wij vrijdag 26 
augustus met de bus naar Xanten vlak 
over de grens bij Nijmegen. De busreis 
was heel erg gezellig. We kwamen aan 
in Xanten en stapten uit voor de Dom. 
Iedereen werd verdeeld in twee groepen, 
de ene groep ging Duitsers interviewen 
en de andere groep ging de Dom in met 
een opdracht. Het is een hele leuke en 
gezellige gotische kerk met veel interes-
sante beelden en een mooi raamwerk. 
De Duitsers in Xanten zijn ook heel erg 
aardig, ze wilden niet allemaal geïnter-
viewd worden, maar de meesten waren 
wel enthousiast en beleefd. Er is ook 
heel erg lekker ijs te koop. 
De lucht werd alleen steeds donkerder 
en iedereen vreesde het ergste. Het 
begon heel erg hard te waaien en we 
zochten allemaal een schuilplaats in 
de frietzaak en de Dom. Kort daarna 
begon het heel erg hard te regenen en 
te stormen. Gelukkig was het snel voor-
bij en konden we ook weer naar buiten. 
Alleen had de storm wel veel schade 
aangericht, want overal lagen kapotte 
dakpannen en afgebroken takken. 

Onze volgende bestemming was het 
archeologische park, alleen door de 
grote storm konden we niet naar binnen 
omdat ze bang waren dat er ongelukken 
zouden gebeuren. Een andere bestem-
ming zat er ook niet in. Daarna is ieder-
een weer netjes in de bus gestapt en zijn 
we naar huis gereden.

Lex, Jeroen en Gijs (V3a) Foto’s: Eddie Mittendorff

MEP

Voortgezet
onderwijs

Xanten: 
een leerzame dag
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A is van achterwerk, daar kwam alle 
ellende uit

B is van boerka, die bedekt je snuit
C is van curiositeit, dat heb je nodig 

om Marokko te ontdekken
D is van darmen, die begonnen te 

lekken
E is van ezels, ballak ballak pas op
F is van fes, daar hangt een 

kamelenkop
G is van god dat is hier Allah
H is van heet, snel in de bus jallah 

jallah
I is van ibis, daar doet de sleutel het 

nooit
J is van jurken. die zijn hier lang en 

geplooid
K is van kip, was dat de oorzaak?

L is van livre des photos, die was in de 
maak

M is van de medina, waar je van alles 
kopen kan

N is van Nadia, die maakt overal een 
feestje van

O is van ochtend, dan kwam je je bed 
uit vroeg of laat

P is van presentaties, de vwo’ers 
waren paraat

Q is van quatre, zoveel vrouwen mag 
een man

R is van ranzig, want soms had de kok 
echt iets smerigs in z’n pan

S is van souvenirs, die namen we in 
grote getale mee

T is van tajine en ook een kopje thee
U is van ukkies in Tiouili die vergeten 

we zeker niet.
V is van varkens, die eten ze daar niet
W is van waterpijp, daar begon het in 

de bar naar te ruiken
X is van xenofobie, dat kan je in 

Marokko niet gebruiken
Y is van Youssra, die ons op Facebook 

toegevoegd had
En als laatste de Z, natuurlijk van ons 
heerlijke zwembad.

Dit is het einde van het Marokko-alfabet, 
de eindexamenreis naar Marokko was 
geweldig, maar we zijn blij om weer in 
ons eigen bed te slapen.

Lizette, Annabel, Robyn en Elske (V6)

Marokko-alfabet

De afgelopen jaren hebben onze werkers 
heel wat Kalveren binnen gesleept met 
korte filmpjes die steeds in het kader 
van het Nederlands Film Festival werden 
gemaakt. De workshops die heel wat 
jaren door Digital Playground werden 
gegeven, waren goed, leuk en slim opge-
zet. In drie uur tijd kon elke deelnemer 
spelen, filmen en monteren en het resul-
taat, het filmpje, kon meedingen in de 
strijd om de Junior Kalveren die op het 
Junioren Gala werden uitgereikt. Per 
workshopronde werden er zo’n zestien 
filmpjes gemaakt. In totaal waren er 
heel erg veel filmpjes die door een 
professionele jury werden beoordeeld 
en genomineerd. Op het gala kwamen 
alle nominaties in zeven categorieën 
langs - drie per categorie- en werden 
de winnaars bekend gemaakt. 
Dit jaar was gekozen voor een geheel 
nieuwe opzet onder leiding van het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten 
(UCK). Die nieuwe opzet kwam voor ons 
en voor de werkers als een beetje onaan-
gename verrassing omdat nu minder 
filmpjes ingestuurd konden worden dan 
voorheen. Ook de voorbereiding was 
anders dan we gewend waren.

Kalf voor beste film
Maar hoe anders de workshops ook 
georganiseerd waren, het was wederom 
een succes. Helaas was het monteren 
van de filmpjes voorbehouden aan zes 
‘specialisten’ voor wie de workshop 
bestond uit vertrouwd raken met het 
programma. Alle anderen konden wel 
spelen en filmen en kregen de opdracht 
posters te fotoshoppen met de filmbeel-

den en die uit te werken, in de tijd dat 
de filmpjes gemonteerd werden. Daarbij 
kon iedereen trouwens meekijken. Het 
was heel inspirerend om te zien. Berend 
(medewerker Nederlands) werd hele-
maal enthousiast en heeft zelfs een 
filmpje gemaakt van hoe onze werkers 
aan de slag waren.
Uiteindelijk hebben onze werkers in 
twee workshopmiddagen 13 filmpjes 
gemaakt.
Het gala was gelukkig helemaal wel als 
vanouds. Eerst met de hele groep naar 
de film Rabat en vervolgens de nomina-
ties en de uitreiking met feest na.
En feest werd het, want onze werkers 
hebben het Kalf voor de beste film is 
gewonnen en ook in de categorie ‘beste 
acteur’ is een Kalf gewonnen. Bovendien 
hadden verschillende films nominaties. 
Weer een mooi resultaat om trots op 
te zijn.

Youtube
De winnende films zijn op Youtube te 
zien en op de site van de Werkplaats. Wil 
je de genomineerde of winnende films 

van de afgelopen jaren zien, dan kun je 
naar www.digitalplayground.nl, vervol-
gens naar Utrecht en vervolgens naar 
WP-namen als Henny en Milan, Tisse, 
Mila en Sophie, Nino, Annabel en Elske, 
Chloe en Kees. Ook op Youtube staan ook 
heel wat ‘oude  films’.

Film doet het helemaal erg goed op de 
WP. Het Veronica project dat voor de 
zomervakantie de WP aandeed en onder 
andere onze werkers de kans gaf een 
uitgewerkt idee in te dienen, heeft ertoe 
geleid dat na een lange workshopdag 
twee groepjes werkers een flink bedrag 
ter beschikking hebben gekregen om 
een film te maken, waarover in een 
volgende WP-krant meer.

Francine Jageneau

Voortgezet
onderwijs

Junior Kalveren
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goedheid van Peter en zijn vrouw is echt 
uniek en heeft veel voor mij betekend. 
Dit was de apartheidsdag tijdens mijn 
reis in Zuid-Afrika. Deze reis werd speci-
aal voor jongeren door Worldmapping 
georganiseerd. Het was een bijzondere 
reis waarin ik veel van het land heb 
geleerd. We hebben tijdens deze reis 
naast de geschiedenis en schoonhe-
den van het land ook kennis gemaakt 
met vrijwilligerswerk. Zo hebben we 
een aantal dagen met gehandicapte 
kinderen uit een township gewerkt bij 
het project Ithemba. We hebben met de 
kinderen getekend, buiten gespeeld en 
lol gemaakt. Ook zijn we naar Ubomi 
Obutsha geweest waar kinderen die 
opgroeien in een slechte thuissituatie 
worden opgevangen. Het project richt 
zich hierbij op kinderen van twee tot zes 
jaar oud. De kinderen krijgen elke dag 
twee maaltijden te eten en ontvangen de 
liefde die ze nodig hebben. Bij dit project 

wordt naast de opvang twee keer per 
week een soupkitchen georganiseerd. 
Alle schoolgaande kinderen uit de town-
ship kunnen hier soep komen halen. Op 
deze manier proberen zij een verschil te 
maken voor de arme bevolking. 
Tijdens deze reis heb ik onderzoek 
gedaan voor mijn profielwerkstuk. 
Het heeft mij veel geleerd over de 
apartheidsgeschiedenis en het land 
Zuid-Afrika. 
Het was echt een onvergetelijke ervaring!

Aileen van Leeuwen (V6C)

(Wie geïnteresseerd is geraakt en net als 
Aileen kennis wil maken met de mogelijk-
heden van Worldmapping: 
www.worldmapping.nl | info@worldmap-
ping.nl | )

Reis naar Zuid-Afrika

Peter Morkel zit bij ons in de woonka-
mer. Hij is 64 jaar en heeft een vrien-
delijke uitstraling. Zijn vader is zwart 
en zijn moeder is blank, Peter is dus 
geen zwarte maar een gekleurde Zuid-
Afrikaan. We gaan met z’n allen in de 
woonkamer zitten en hij begint te vertel-
len over de apartheid. Dit was een tijds-
periode in Zuid-Afrika waarin zwarte en 
gekleurde mensen onderdrukt werden 
door de blanken. Het Zuid-Afrikaanse 
recht bepaalde dat mensen niet gelijk 
aan elkaar waren. Peter vertelt dat het 
een lastige tijd was en de tranen sprin-
gen in zijn ogen. De apartheid heeft vele 
families verwoest, geen enkele zwarte 
of getinte familie is ontkomen aan het 
apartheidsregime. Zwarten en blanken 
hadden niet dezelfde rechten en de wet 
probeerde te voorkomen dat zwarten en 
blanken samen in één ruimte waren. Zo 
hadden blanken en zwarten gescheiden 
toiletten, andere scholen en moesten 
zwarten verplicht in townships wonen. 
Deze townships lagen aan de rand van 
steden waar mensen in een huis van 
golfplaten of sloophout woonden. De 
zwarten werden heel slecht behandeld. 
Ze werden niet als mens gezien en niet 
door de blanken geaccepteerd. 

Peter geeft ons een rondleiding door 
Port Elizabeth, de stad waar wij verblij-
ven. Hij belooft ons de rijkste plaats 
van deze stad te laten zien, maar eerst 
lopen we samen met hem op het strand 
waar voorheen alleen blanken mochten 
komen. Daarna brengt hij ons naar een 

begraafplaats waar zwarte slachtoffers 
van de apartheid zijn begraven. Voor hem 
is dit de rijkste plaats, omdat hier zoveel 
goede ideeën en dromen opgeborgen 
zijn. Alle mensen die daar liggen konden 
dit alleen niet realiseren door toedoen 
van de apartheid.  

We rijden verder naar een township aan 
de rand van Port Elizabeth. We gaan bij 
een familie op bezoek en krijgen te horen 
dat wij de eerste blanken zijn die ooit 
naar deze township zijn gekomen. Als 
we bij het gezin zijn wordt er Afrikaans 
gesproken wat ik met veel moeite, en 
vaak ook niet, kan verstaan. Er blijkt in 
ieder geval dat de apartheid voor hen 
een zware periode was en dat ze het 
moeilijk vinden om erover te praten. 
Terwijl we daar zitten komen er steeds 
meer mensen naar het huis en staan er 

al gauw een paar lieve kinderen in de 
deuropening. Op een gegeven moment 
vraagt een vrouw in de deuropening ons 
om geld omdat ze haar kinderen geen 
schoenen kan geven en moeilijk het 
schoolgeld kan betalen. Wij kunnen haar 
helaas geen geld bieden, aangezien dat 
oneerlijk zou zijn voor de andere mensen 
die er staan met dezelfde problemen. We 
gaan naar buiten en maken foto’s met 
elkaar. Ik til een lief klein jongetje op dat 
mij de hele tijd stevig vasthoudt en mij 
met verwondering aankijkt. We zingen 
Nederlandse en Afrikaanse liedjes met 
en voor elkaar. Het is ontroerend om te 
zien hoe welkom we zijn en hoe ze dit 
bezoek waarderen.

Peter neemt ons mee naar zijn huis en 
nodigt ons uit om Boboti bij hem en zijn 
vrouw te komen eten. De gastvrijheid en 

 Onze groep met bewoners uit de township Voortgezet
onderwijs
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loaden, je tweede natuur vernieuwt je 
zonder dat je het door hebt. Updates van 
onze i-God zijn dat, gratis. 
Noteer dus even allemaal: traditie is een 
gewoonte die proefondervindelijk een 
tweede natuur wordt omdat wij denken 
dat dat goed voor ons is. En, Tom, Petra, 
Maaike, let nog even op, wat is goed? 
Blijf je tot in lengte van bepaalde dagen 
boerenkool eten zonder je af te vragen 
of dat goed is? Laten we i-God beslissen 
wat goed is? Wie behalve de traditie weet 
dat goed goed is?  Een mooie vraag voor 
onze gast. Mijnheer de inspecteur, kunt 
u de kinderen zeggen waarom de traditie 
goed is? Ik overval u, ik begrijp dat uw 
kwaliteitskaart uitgaat van het  succes 
van de generatie die verantwoordelijk 
is voor de huidige sociale en economi-
sche situatie, voor het succesvol smelten 
van de polen en het effectief uitsterven 
van het dierenrijk, voor vervuiling, PVV 
en ander vee, excuus, ik zie dat ik u 
overvraag.
Traditie zonder vernieuwing wordt een 
verwaarloosde moestuin, kinderen, leer 

dat van jullie eigenwijze leraren. Ieder 
mens moet in staat zijn zelfstandig te 
toetsen welke betekenis kennis heeft 
voor hem of haar en daarmee voor de 
samenleving waarin hij leeft. Dat eist zijn 
natuur. Onderstreep daarbij het woord 
zelfstandig, u ook inspecteur! Want is de 
mens de mens niet het licht der aarde? 
Als wij het niet meer weten wie dan? Als 
de traditie niet mag worden vernieuwd 
door de ervaring van zijn dragers, als 
wij niet met vallen en opstaan de keur-
meesters mogen worden van onze eigen 
kennis, als wij als lemmingen…
Britt, wat zijn lemmingen? O, Britt, 
spagaat van ons leraarschap, o prachtige 
hondenbaan, wij zijn verantwoordelijk 
voor onze Schepping en weten niet meer 
wat lemmingen zijn? Laten we tot slot 
van de les van vandaag dan maar het 
traditionele boerenkoollied zingen, klas-
sikaal heel hard zingen, kinderen, dat is 
traditioneel goed! Inspecteur, u kent uw 
klassiekers, heft u aan?

Marijn Backer

Kinderen! 
Pappa vertelt vandaag dus wanneer jullie 
nu eindelijk eens gaan zitten dan kunnen 
we met de les beginnen. Achter in de 
klas, die man daar, ja bekijk hem maar 
goed, die man komt een kijkje nemen 
in mijn les namens de Inspecteurs 
van Traditioneel Onderwijs Nederland. 
Daarom lijkt het mij toepasselijk onze 
gast te vergasten op een traditioneel 
lesje. De spelregels zijn voor jullie als 
volgt: ik weet en jullie weten niet. Ik 
vertel en jullie maken aantekeningen. 
Sommige zinnen dicteer ik vanwege het 
belang van de formulering. Weeg mijn 
woorden als waren het klompjes goud. 
Ik verwacht bovendien geïnteresseerde 
blikken en intelligente vragen. Dus Tom, 
dus Maaike, pak die kans. 
Traditie komt van traditus, het voltooid 
deelwoord van het Latijnse werk-
woord transdare wat verbasterde tot 
tradere. Tradere betekent: overdragen, 
overleveren. Van vader op zoon. Van 
moeder op dochter. Dat je op bepaalde 
dagen boerenkool eet bijvoorbeeld. Op 
bepaalde dagen boerenkool eten kan 
een gewoonte worden die een traditie 
wordt. Een gewoonte wordt vaak een 
tweede natuur. En wij ouderen dragen 
onze gewoonten over op jullie, jeugd. 
Je moet het takje buigen als het jong is, 
noteer dat goed, dat noemen we traditi-
oneel onderwijs. Want wat Hansje niet 
leert zal Hans niet weten. Britt, ik zie 
een vraagteken boven je hoofd, ik wed 
dat ik weet waarom. Jij weet niet wat een 
tweede natuur is. Klopt hè?  Ik begrijp 
het. Dat je bijvoorbeeld in plaats van dat 
met je hand vergroeide i-ding je boek 

en je schrift en je pen mee naar een les 
neemt, dat zou je tweede natuur moeten 
zijn. Want onze eerste natuur: weet je 
wél wat dat is? Je komt op de wereld 
en je wilt? Nou, Britt wat wil jouw eerste 
natuur? 
Inderdaad, melk, warmte, en veiligheid 
forever. Zo prettig mogelijk overleven. 
Daarop ben je geprogrammeerd. Ja, net 
als die i-dingen zijn jullie allemaal kleine 
met apps verrijkte moederboards van 
de Natuur. En graag voegen wij ouderen 
nog wat van onze apps toe aan jullie vrije 

geheugen. Bovendien is jullie Natuur 
slimmer dan jullie bewustzijn want ieder 
genetisch belangrijk concept noteert zij 
zelfs zonder pen in de genfunctie zodat 
bijvoorbeeld jullie baby’s straks met 
handigere sms-vingertjes worden gebo-
ren of, en de eerste aanwijzingen zijn er 
al, met rond de hypofyse liggende stam-
cellen die wifi gevoelig zijn. Zo zie je: je 
tweede natuur denkt met je mee, wie 
niet meer wil leren, kan straks down-

Buiten is er wind 
en regen

Foto: Mike Werkhoven
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