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De eerste keer
Toen ik, lang geleden, in de derde klas 
zat, nu groep 5, kreeg ik voor het eerst 
van mijn leven huiswerk. Dat was een 
plechtig moment. 
Ik weet het nog precies. Ik zat op een 
streng katholieke school, waar je niet 
vroeg genoeg kon beginnen met het uit 
je hoofd leren van de catechismus. De 
dorpspastoor liet de boekjes uitdelen. 
De eerste stelling werd besproken; 
“Waarom zijn wij op aarde? Om God 
te dienen en in het hiernamaals voor 
eeuwig en altijd gelukkig te zijn!” Zoiets 
ongeveer… makkelijk te begrijpen voor 
een dreumes van een jaar of 8. Dat 
moesten we dus uit ons hoofd leren. Ik 
rende met de catechismus onder mijn 
arm naar huis. Het was tussen-de-
middag en we aten thuis op dat tijdstip 
nog “warm”. Ik trok een stoel van onder 
de gedekte eettafel, die midden in de 
kamer stond, vandaan. Op mijn knieën 
ging ik voor de stoel zitten en sloeg mijn 

catechismus open. Vervolgens verzocht 
ik plechtig doch dringend om stilte, 
omdat ik “huiswerk” had. Mijn ergernis 
was groot toen ik bemerkte dat noch 
mijn vader en moeder noch mijn broers 
en zus mij serieus namen. Als wraak 
heb ik jarenlang zelf mijn huiswerk niet 
serieus genomen.

Het instituut huiswerk
Wie van ons is niet opgevoed met huis-
werk. Huiswerk was de altijd aanwezige 
plaaggeest, die je beroofde van je vrij-
heid. Het was ook de eeuwig gebruikte 
smoes als je ergens onderuit wilde 
komen: ”Ik kan niet… ik heb huiswerk!” 
En het was de eeuwig durende reden van 
een schuldgevoel. Je besteedde immers 
nooit voldoende tijd aan je huiswerk. 
Huiswerk was en is zo vanzelfspre-
kend, dat er nauwelijks kritische vragen 
gesteld worden naar het waarom en de 
zin van het huiswerk. En zo kan het 
gebeuren dat anno 2010 op heel veel 
basisscholen huiswerk gegeven wordt. 
Er zijn ook basisscholen waar dat niet 
gebeurt. En nu het frappante… er is 
geen verschil in kennis tussen kinderen 
van een huiswerkvrije of huiswerkvolle 
basisscholen, blijkt uit onderzoek! Het 
effect van de training van die basis-
school, die wijd en zijd bekend staat om 
zijn doorwrochte kennisoverdracht, is 
binnen 2 maanden verdwenen wanneer 
hun goed getrainde pupillen op het 
Voortgezet Onderwijs zitten. 
Nu hoor ik u zeggen: “Ja maar kinde-
ren moeten aan huiswerk wennen!”. 
Onzin!!! Ik heb een ongelofelijke hekel 
aan spruitjes. Wanneer ik verplicht zou 

worden iedere dag 3 spruitjes te eten zou 
mijn tegenzin alleen maar toenemen. 
Nooit zou ik er aan wennen.

Waar gaat het nu om met huiswerk? 
Het woord “huis” werkt verwarrend. Het 
lijkt dat het gaat om “schoolwerk” dat 
thuis gemaakt wordt. Waar het echter 
om gaat is dat het werk is dat een kind 
zelfstandig doet. Die zelfstandigheid 
komt de meeste kinderen niet aanwaai-
en. Dat moeten ze leren!
Een zelfstandige studiehouding leer je 
door goede begeleiding van de mede-
werker. Hij/zij leert je plannen, werk 
indelen, verschillende manieren waarop 
je het werk kan aanpakken, houdt je in 
de gaten en laat je ook verantwoording 
afleggen over de geleverde prestaties. 
Dit belangrijke proces vindt bij ons, op 
De Werkplaats, vooral plaats in het stil-
werkuur. Daar leren de kinderen hoe ze 
zelfstandig moeten werken. Dat is dus 
heel wat anders dan hen werk mee naar 
huis geven, dat de volgende dag over-
hoord wordt.

Het moet zinvol zijn
Wanneer je de leertijd op de basisschool 
goed gebruikt, dan hebben de meeste 
kinderen nauwelijks extra werk thuis 
nodig. Al dat extra oefenen thuis heeft 
vrijwel geen effect in het Voortgezet 
Onderwijs en heeft vaak tot gevolg dat 
een kind al een forse tegenzin in huis-
werk heeft ontwikkeld, voordat hij de 
volgende stap in zijn schoolloopbaan 
maakt.

Huiswerk | algemeenRedactioneel winter 2010
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Welkom bij het eerste nummer van dit 
schooljaar, dat een  bijzonder brede 
waaier aan onderwerpen kent: huis-
werk, mindfulness, puberbrein, een 
rammetje met grote gedraaide horens, 
kenmerken van onze school, de beurs-
vloer, Walter Maas-huis en nog veel en 
veel meer. 
Nieuw is de rubriek ‘Werk dan mee in 
de Werkplaats’, waarin telkens twee 
medewerkers van de WP, één van het 
BO en één van het VO, geportretteerd 
worden.  Wim Koppen en Henk Zijlstra 
trappen af. Doel van de rubriek is om van 

medewerkers, die dagelijks met jullie 
kinderen werken, de beweegredenen 
voor het voetlicht te brengen.
Veel leesplezier toegewenst!
 

Algemeen
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Toch kan het wel wenselijk zijn wanneer 
een kind thuis iets doet. Dit werk moet 
dan voldoen aan de volgende criteria:
• Het heeft echt zin en wordt door het 

kind ook als zinvol ervaren.
• Ouders mogen nooit “op eigen 

houtje” instructie moeten geven.

Hoe gaat De Werkplaats er mee om?
Ook wij, in ons team, hebben ervaren 
hoe groot de invloed van het “instituut 
huiswerk” is. We hadden het idee dat 
iedereen er hier hetzelfde over dacht, 
maar bij een nadere beschouwing bleken 
toch velen er net weer iets anders over 
te denken. De invloed van de eigen 
schoolervaringen speelden daarin een 
belangrijke rol. Daarom hebben we de 
uitgangspunten op papier gezet, zodat 
die voor ieder duidelijk en gelijkluidend 
zijn.

Uitgangspunten:
1. De kinderen leren en oefenen op 

school de vaardigheden, die zij 
nodig hebben om op een goede 
manier huiswerk te kunnen maken. 
Daarvoor is huiswerk thuis dus niet 
nodig!

2. Vanaf middenbouw 3-4 gaat er 
incidenteel werk mee naar huis, dat 
om automatisering vraagt, maar 
waar ze op school te weinig aan toe 
komen. 

3. Er gaat in principe geen werk mee 
naar huis waarbij de ouders de 
kinderen instructie moeten geven. 
De hulp van ouders blijft beperkt 
tot overhoren, stimuleren en 
automatiseren.

4. Als er wel hulp van ouders nodig 
is (bijvoorbeeld bij lezen 3-4 en 
topo BB), dan is er eerst overleg en 
instructie van de groepsmedewerker 
aan de ouder en de werker.

Wat kan wel thuis gedaan worden?
We hebben per bouw geïnventariseerd 
welk werk eventueel voor huiswerk 

in aanmerking komt. Eigenlijk is er 
maar één activiteit, die voor huiswerk 
in aanmerking komt en die voor alle 
kinderen van een bepaald leerjaar nodig 
is. Dat is in leerjaar 3 het aanvankelijk 
lezen. Dat is een ongelofelijk belangrijk 
proces, waarbij dagelijkse oefening heel 
veel effect heeft op slagen van dit proces. 
Verder zijn alle genoemde activiteiten 
incidenteel en gebeuren die alleen als 
het nodig is.

• Middenbouw 3-4
 Voor alle kinderen is het goed om 

iedere dag minimaal 10 minuten 
onder leiding van een ouder te 
lezen. (instructie in: “Hoe help ik 
mijn kind met leren lezen?”)

• Middenbouw 5-6 (maximaal 1 uur per 
week)

- diverse kringen: 
 voorbereiden van :een kranten-

artikel, boekbespreking en 
proefjeskring

- 1 x per jaar een werkstuk (wordt op 
school gemaakt en kan thuis “mooi 
gemaakt” (plaatjes knippen en plak-
ken) en uitgeprint worden.

- Incidenteel (per kind) spelling
- Incidenteel (per kind) rekenen
- Automatiseren van tafels (indien 

nodig)
- Topo 

• Bovenbouw (maximaal 1 uur per 
week)

- Topo (alleen op vrijwillige basis)
- De “weekwoorden” voor dyslecti-

sche kinderen.
- Engelse toetswoorden
- Kringen: Leeskring, proefjeskring
- Werkstuk: voorbereiden van de 

presentatie
- Engels – kan thuis extra geoefend 

worden op WRTS.

Dit artikel was mijn “huiswerk”. Ik heb 
het met plezier geschreven en vond het 
zinvol.
U hoop ik ook!

Wim Koppen

Algemeen

Les 1: Zachtjes galmt de gong door de 
gymzaal. Dertig kleuters zitten met ogen 
dicht op hun kussen. Geconcentreerd. 
Hoeveel tellen hoorde jij de gong? En jij? 

Aandacht werkt
In het afgelopen voorjaar kregen één 
onderbouw- en één bovenbouwgroep 
gedurende acht weken de mindful-
nesstraining ‘Aandacht werkt’. Een 
mindfulnesstraining die helemaal is 
toegespitst op kinderen van de basis-
school. De training werd gegegeven door 
Eline Snel, bedenker van de training 
en gecertificeerd mindfulnesscoach. 
Tijdens de training leerden de kinderen 
hun aandacht te houden bij wat ze doen, 
denken of voelen en er minder automa-
tisch op te reageren. Ze leerden aanwe-
zig te zijn bij wat er gebeurt, terwijl het 

gebeurt. Met hele bewuste, vriendelijke 
aandacht. Stoppen, kijken en dan pas 
verder gaan. Zweverig? Moeilijk? Hoe 
werkt dat precies? Allemaal vragen die 
we aan het begin van de pilot hadden en 
waar we nu uit eigen ervaring antwoord 
op kunnen geven.

Mindfulness
Mindfulness is een open en opmerkzame 
levenshouding. De basis van de mind-
fulnesstraining is oefenen in bewuste, 
milde aandacht. Elke les bevat een basis-
oefening om deze bewuste aandacht te 
oefenen: zitten met de aandacht van een 
kikker. Observeren en concentreren gaat 
het makkelijkst met de adem. Die is er 
altijd. Zo ben je altijd hier. In het NU. 
De kinderen leren om naar hun adem-
haling te luisteren en daarbij te voelen 

wat er met hun buik gebeurt. Net als bij 
een kikker: buik zwelt op, buik zakt in. 
Vervolgens is de vraag wat voel je nu, 
of wat denk je nu? Doel van de training 
is om de rust en concentratie binnen 
ieders mogelijkheden te doen toenemen. 
En zelfkennis en creativiteit de ruimte 
te geven.

Kleuters
Bij de kleuters is het taalgebruik eenvou-
dig en afgestemd op hun leeftijd. Via 
avontuurlijke verhaaltjes wordt Kees de 
Kikker geïntroduceerd. Met Kees kunnen 
de kinderen bewust bewegen en waarne-
men. Bijvoorbeeld: Eline: ‘Als je muziek 
hoort, ga je vaak als vanzelf bewegen. 
Dans, spring, doe zo gek als je wilt als de 
muziek begint. Ga daarna op je kussen 
zitten. Wat merk je aan je adem? Wat 

Pilot Mindfulness | algemeen
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voel je van binnen?’. Met behulp van een 
‘spreeksteen’ krijgen de kinderen de 
gelegenheid om hun observatie te delen. 
‘Mijn hart gaat heen en weer bonken’ of 
‘Ik word er vrolijk van, ga lachen’. Door 
met aandacht waar te nemen, ontwik-
kelen de kinderen hun lichaamsbewust-
wording. Of een les over zintuigen. Alle 
kinderen krijgen een rozijn. Bekijk de 
rozijn, voel hoe het voelt, leg ‘m op je 
tong, proef. Bijt erin. Proef nog eens.  Op 
een speelse manier leren kinderen zo 
zintuiglijk (objectief) waarnemen zonder 
oordeel. Hun aandacht te richten en te 
verplaatsen. 

Bovenbouw
De lessen voor de bovenbouw worden 
opgebouwd van observeren en concen-
treren naar bewust worden van gedach-
testromen en communicatiepatronen. 
Ook is er aandacht voor gevoelens en 
piekeren. Bijvoorbeeld, Eline: ‘Denk eens 
aan de laatste keer dat je ruzie had. Wat 
gebeurde er toen?’ Werker: ‘Ik had laatst 
ruzie met mijn broertje, omdat hij met 
mij mee wilde doen en dat wilde ik niet. 
En toen sloeg hij mij en ik schopte terug’. 
‘Merk je ook wat er in je gebeurt als je 
daar weer aan denkt? Vraagt Eline. ‘Ja, 
ik voel spanning en vind het weer flauw 
wat-ie deed’. ‘Stel dat je gedachten niet 
juist zijn. Stel je voor dat je je verplaatst 
in die andere persoon. Wat voel je dan?’. 
Werker: ‘Ja, dan denk ik dat hij het niet 
leuk vond dat ik niets met hem wilde 
doen.’ Door op deze manier  te” kijken”, 
leren kinderen gevoelens te voelen, 
erkennen en aandacht te geven zonder 
ze te negeren of er juist in meegesleept 

te worden. Of de les ‘aardig zijn is leuk’, 
waarin de kinderen elkaar een compli-
ment geven, het opschrijven en op de 
rug van de andere persoon plakken. Zo 
krijgt iedereen (letterlijk) een persoonlijk 
en welgemeend compliment en leren de 
kinderen positieve aandacht te geven en 
ontvangen.

Verschillen
Het lesprogramma is op leeftijd afge-
stemd. Dat moet ook wel, want de 
verschillen tussen onder- en boven-
bouw zijn groot. Zo hebben werkers in 
de bovenbouw het vermogen zich langer 
te concentreren. Bij de kleuters is de les 
dan ook aangepast in tijd: van 30 minu-
ten naar 20 minuten. Verder kunnen 
oudere kinderen beter reflecteren en 
begrijpen zij dat je je niet hoeft te iden-
tificeren met je gedachten of gevoelens. 
Ook binnen de groepen is er variëteit. 
Sommige kinderen kunnen heel gemak-
kelijk de stilte in zichzelf vinden, waar 
het voor anderen onmogelijk is om twee 
minuten op een kussen stil te zitten. Bij 
de onderbouw viel op dat meisjes in het 
algemeen soepeler met de oefeningen 
omgaan dan jongens. In de bovenbouw 
spraken zowel de meisjes als de jongens 
hun ervaringen uit. Wisselend per keer, 
maar bij alle lessen was de interesse van 
meisjes en jongens zeer groot. 

Anders
Hoewel we een aantal van de oefenin-
gen zelf ook al doen; als in-of uitleiding 
van een gym- of dansles, ligt het accent 
bij mindfulness net anders. Normaal 
gesproken letten we op het spelelement 

of we gebruiken een oefening als ‘cooling 
down’. Bij de mindfulnesstraining ligt 
de focus meer op het voelen, beleven 
en bewust zijn, waardoor de kinderen 
meer van en over zichzelf leren. Leren 
om met situaties in hun ‘binnenwereld’ 
om te gaan. In dit opzicht heeft mindful-
nesstraining zeker toegevoegde waarde 
binnen ons huidige lespakket.  

Resultaat
Dat door mindfullnesstraining rust en 
concentratie toenemen, is voor volwas-
senen wetenschappelijk bewezen. Naar 
de effecten op kinderen wordt op dit 
moment onderzoek gedaan. Het is na 
onze pilot moeilijk aan te geven of er 
een merkbaar verschil is na acht weken 
training. Tijdens de trainingsperiode zijn 
er aanvullend tien minutenlessen voor 
in de klas om te zorgen voor verdieping 
en het ‘inslijpen’ van de basislessen. 
Door gebrek aan kennis en ervaring met 
mindfulness is het niet altijd mogelijk 
geweest deze lessen te geven. 
Wel merkten we in de bovenbouw dat 
zelfs nu al een heel aantal kinderen stie-
kem of openlijk af en toe in de klas de 
kikkeroefening deed. Gewoon aan het 
begin van werktijd of bij een moeilijke 
opgave. Mindfulness geeft duidelijk 
handvaten om je beter te concentreren 
en de aandacht ergens bij te houden. 

Completer beleven
Als eerste kennismaking zijn we zeker 
enthousiast over mindfulness en ook 
geïnteresseerd om er meer van te leren. 
Niet alleen voor de werkers, maar ook 
voor de medewerkers heeft mindfulness 

een inspirerende invloed. Bewust en met 
aandacht iets doen of gewoon zijn, maakt 
de ervaring interessanter, levendiger en 
completer. We hebben met (steeds meer) 
plezier geoefend. Met het gehele team 
zullen we dit najaar serieus bekijken of 
èn hoe we hiermee verder gaan. De pilot 
heeft ons zeker inzicht gegeven in de 
mogelijkheden van mindfullness.
 
Les 8: ‘Zit stil met de aandacht van een 
kikker. Je merkt vast dat er gedachten zijn 
en je reageert er niet op. Toet toeoet 
(vuvuzela buiten). Merk je dat je bent afge-
leid door de oranje toeter? Ga terug naar 
je adem. Ben je bewust dat je kunt kiezen 
waar je aandacht aan geeft’. 

Anita van Dommelen (onderbouw)
Renée de Senerpont Domis (bovenbouw)
Tekst:  Rianne Koops (moeder werker 
onderbouw)

Basis
onderwijs
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Basis
onderwijs

schappen, zodat kinderen samen met 
een vriendje of vriendinnetje naar een 
nieuwe groep gaan. Dit kan het kind 
helpen bij het wennen.
’s Morgens mogen de ouders er nog even 
bij blijven om samen met hun kind een 
boekje te lezen. Hiermee leert het kind 
de nieuwe omgeving kennen met de 
veiligheid van papa of mama dichtbij.
Aan het begin van ieder schooljaar krij-
gen alle nieuwe kinderen een ‘mentor’ 
in de groep. De mentor helpt de nieuwe 
kinderen bij de gewoontevorming, bij 
het spelen, maar ook waar alles ligt in 
de groep. Daardoor kan het zich sneller 
zeker voelen.
Ook is het belangrijk dat ouders betrok-
ken zijn door te helpen in de groep, bij 
vieringen, lezen, knutselen, koken of 

computeren. Ouders krijgen zo een beter 
beeld van wat hun kind beleeft op school 
en met wie het graag speelt.
Wij hopen hierdoor dat het kind snel een 
veilig en vertrouwd plekje in onze groep 
heeft en dat het snel gewend is.

Carolien de Groot- Grijpma
Groep 1/2

Bronnen:
Tijdschrift; De wereld van HJK het jonge 
kind. Jaargang 37; januari 2010

De eerste schooldag | onderbouw

Veranderingen
De eerste weken van dit schooljaar zitten 
er weer op.
Na een heerlijke zomervakantie hebben 
de meeste kinderen weer zin om te 
beginnen, lekker spelen met hun vriend-
jes en vriendinnetjes, een andere rol in 
de groep van oudste en mentor, werken 
in de hoeken en aan hun taakjes, dansen 
bij Nicole, helpen op de boerderij.
Maar de eerste schoolweken zijn voor 
veel kinderen ook heel spannend. 
Sommige kinderen gaan voor het eerst 
naar school of naar een nieuwe groep.

De overgang naar school of een nieuwe 
groep wordt gekenmerkt door veran-
deringen. Het kind krijgt te maken met 
een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen 
en volwassenen, nieuwe regels en er 
worden nieuwe verwachtingen gesteld. 
Deze veranderingen kunnen zorgen voor 
een ‘stressvolle’ periode in het leven van 
een kind. 
Het ene kind uit dit door veel vragen te 
stellen, de ander benoemt dit niet maar 
uit zijn zorgen, onzekerheden of angst 
in de vorm van ‘ander’ gedrag. Kinderen 
kunnen rustiger worden of juist drukker 
worden, meer praterig of stiller worden, 
vaker ruzie zoeken, slecht slapen of 
weer in bed plassen. Voor ieder kind is 
het anders.

Kleine gebeurtenissen worden uitvergroot
Door al die veranderingen is het kind 
kwetsbaar, het voelt zich misschien 
minder veilig en onzeker. Kleine gebeur-
tenissen kunnen al enorme gevolgen 
hebben.

Vijf minuten te laat komen op school bij 
het wegbrengen, kan er voor zorgen dat 
het kind op dat moment van slag raakt. 
Hij of zij kan dan niet meer naast het 
vriendje of vriendinnetje zitten waar 
het graag naast wil zitten (veiligheid), 
de hele klas kijkt wanneer je binnen-
komt (angst).
Of ’s middags te laat komen bij het opha-
len, zorgt er voor dat het kind misschien 
de volgende dag niet naar school wil of 
moeite heeft met afscheid nemen.
Hetzelfde geldt wanneer een ander kind 
door de medewerker wordt aangespro-
ken op zijn of haar gedrag, de boze stem 
van de medewerker of een vervelende 
opmerking van een andere werker:  

“Jij mag niet naast me zitten”, kunnen 
ervoor zorgen dat een kind het spannend 
vindt om naar school te gaan.
Kleine gebeurtenissen worden uitver-
groot en zorgen voor een onveilig gevoel.

Wennen
Op school proberen we het ‘wennen’ zo 
prettig mogelijk te maken voor de kinde-
ren. Voor de grote vakantie gaan alle 
kinderen al een aantal keren wennen 
in hun nieuwe groep. 
Nieuwe kleuters komen samen met hun 
papa en mama een middag spelen in hun 
nieuwe groep. 
Bij het indelen van de kinderen wordt 
zoveel mogelijk gekeken naar vriend-
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Even voorstellen |  middenbouw

De vraag-maar-raak-kring
Sinds dit schooljaar werken wij op De 
Werkplaats.  Wie zijn wij? Wij zijn Karen 
van Tol en Wendy Baas. De nieuwe gezich-
ten van de middenbouw 5-6. Een stukje 
schrijven waarin je je voorstelt in de eerste 
WP krant hoort daar natuurlijk bij. Maar ja, 
wat moet je nu vertellen over jezelf. Wat 
is interessant? We vroegen het de kinde-
ren in de “ vraag maar raak” kring.  De 
kinderen vroegen ons het hemd van het lijf.  
Hieronder een “topje” van het interview.

Kenden jullie De Werkplaats al?
Karin: Ja mijn vader heeft hier op school 
gezeten, nog bij Kees en Betty Boeke. 
Mijn kinderen en ik zelf ook.
We hebben er allemaal hele goede en 
leuke herinneringen aan. Mijn kinderen 
zeggen dat ze later ook hun kinderen 
naar De Werkplaats willen doen! Dus 
ik heb in ieder geval voor hen de goede 
school gekozen.

Wendy: In 2006 startte ik met de 
PABO opleiding aan de Theo Thijssen 
Academie. Mijn laatste stage in 2008  
was op de Werkplaats. Ik kende de 
Werkplaats al omdat mijn eigen kinde-
ren hier op school zitten. Het was 
voor mij een droom om hier stage te 
mogen lopen. Ik heb een fantastische 
tijd gehad en wist waar mijn hart lag. 
Helaas De Werkplaats had geen werk 
voor mij. Ik maakte de overstap naar 
een Jenaplanschool in Utrecht. Hier had 
ik het prima naar mijn zin. Maar toch 
mistte er iets. Gelukkig belde Janny mij 
vaak om te vragen of ik zo nu en dan kon 
invallen.  Dat deed ik met veel plezier. 

Aan het einde van dat schooljaar vroe-
gen Wim en Janny mij of ik in groep 1/2 
wilde komen werken. Nog geen zicht op 
een eigen groep maar 3 dagen in drie 
verschillende groepen. Natuurlijk wilde 
ik dat wel. 
In April vorig schooljaar namen we 
afscheid van elkaar. Mijn verlangen was 
erg groot om een eigen groep te kunnen 
draaien. Helaas had De Werkplaats die 
mogelijkheid niet en bood een andere 
school mij wel een baan met een eigen 
groep. Maar al snel merkte ik dat ik de 
school mistte waar ik me thuis voelde 
qua team, werkcultuur en schoolvisie. 
Vandaar dat ik weer terug ben op de plek 
waar mijn hart ligt: De Werkplaats. Ik 
geniet van mijn Wendy Woensdagen in 
de groep van Aukje en heb geduld tot 

er een plekje vrij komt voor een eigen 
groep. Wordt vervolgd...

Wat vinden jullie het leukste vak?
Karin: Natuur. Ik geniet elke dag van de 
mooie omgeving. Ik ben heel blij met 
mijn lokaal waar Hans en Sonja zo’n 
mooie tuin bij hebben gemaakt.
Wendy: Ik geniet van alle vakken. Daarom 
is het werken op een basisschool zo leuk,  
omdat je heel  veel verschillende lessen 
geeft.  

Waar hebben jullie een hekel aan?
Karin: Pesten!  Gelukkig wordt hier niet 
veel gepest maar het gebeurt overal wel 
eens.
Grote mensen kunnen ook pesten. Ik 
vind dat echt heel erg. Je kunt  elkaar 
daar heel veel verdriet mee doen. Basis

onderwijs

Wendy: Ik ben het helemaal met Karen 
eens. Ik ben dol op honden en zal graag 
een hond als huisdier willen hebben. 
Toch heb ik een hekel aan hondenpoep 
onder mijn schoen. Dat vind ik zo vies. 

Wat vinden jullie heel eng?
Karin: Ik heb hoogte vrees en durf in een 
pretpark bijna nergens in .
Zelfs niet met mijn eigen kinderen,  dat 
vond ik wel eens jammer.
Wendy: Katten en kleine huisdieren. Wij 
hebben thuis een hamster. Ik ben er zelf 
niet zo dol op. De hamster is van mijn 
dochter en helaas bijt de hamster graag. 
Niet echt een dier om mee te knuffelen.  

Is het leuk om juf te zijn?
Karin: Heel leuk!
Wendy: Mee eens!

Waarom?
Karin: Ik vind het een vrolijke, gezellige 
baan. Ik zou veel minder lachen op een 
dag als ik  bijvoorbeeld op  een kantoor 
zou werken.
Wendy: Het is heerlijk om iedere dag met 
een lach naar je werk te gaan en met 
dezelfde lach weer te vertrekken. Het 
geeft energie!

Hebben jullie wel eens wat gebroken?
Karin: Nee gelukkig niet.  Wel natuurlijk 
ramen en servies.
Wendy: Nee ook niet. Laatst wel de 
achterruit van mijn auto toen ik iets te 
enthousiast mijn fiets eruit trok.

Wat voor sterrenbeelden hebben jullie?
Karin: Waterman
Wendy: Kreeft

Wat is jullie grootste blunder?
Karin: Weet ik niet. In mijn leven heb er 
vast heel veel gemaakt,  maar meestal 
kon ik er later zelf wel om lachen.
Wendy: Wie niet? Welke wil je horen? 

Sparen jullie wel eens dingen?
Karin: Ja ik vind het leuk om van aller-
lei dingen te sparen. Soms moet ik echt 
dingen weggooien of weggeven anders 
wordt de klas of mijn huis te klein.
Wendy:  Ik spaar het Rice servies. 

Zijn Pieti/Aukje en jullie beste 
vriendinnen?
Karin: Ik heb veel vriendinnen. Pieti en 
ik denken over veel dingen hetzelfde en 
dat is fijn als je met elkaar werkt. 
Wendy: Ik denk meer aan beste 
duovriendinnen!

Wat vinden jullie van Wim?
Karin: Hij ziet er wel goed uit en hij heeft 
veel humor.
Hij wil zelf met pensioen maar voor mij 
hoeft hij nog lang niet.
Het lijkt mij wel leuk voor zijn klein-
kinderen,  want het lijkt mij een fantas-
tische opa.
Wendy: Wim kan ontzettend goed toneel 
spelen en verhalen vertellen. Wat is een 
jaarslot zonder Wim?  

Hebben jullie een grote wens?
Karin: Nee, niet echt. Ik ben heel tevre-
den met het leven dat ik leid. Voor Hans 
en Ronald zou ik het wel heel leuk vinden 
als FC Utrecht eindelijk is een keer 
kampioen werd! 
Wendy: Dan hoop ik voor Wim dat Ajax 
dat ook nog een keer mag meemaken 
en natuurlijk een eigen groep op De 
Werkplaats. 

Wil je nog wat weten. Vraag het aan de 
kinderen en als die het niet weten... 
vraag het ons.

karin van Tol en Wendy Baas
groep 5/6
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Je zal maar gaan 
puberen… | bovenbouw

puber helpen en stimuleer je daarmee 
de ontwikkeling van de hersenen. 
Een puber is bezig een eigen identiteit 
te ontwikkelen. De jongere vormt zich 
daarbij een zelfbeeld. De hormonen 
worden in horten en stoten door het 
lichaam gestuurd en zorgen voor onbe-
kende gevoelens. Het veroorzaakt een 
disbalans in het lichaam en de hersenen. 
Ik denk dat de puber door discussies 
probeert ordening te krijgen in zijn 
standpunt, en dat lukt alleen als je als 
volwassene goed probeert te luisteren 
naar wat hij/zij je wil vertellen. De jonge-
re wil een klankbord waaraan hij zich 
kan spiegelen. Dan is jouw duidelijkheid 
juist nodig. 

De volwassene – degene die aanwezig is
Omdat de puberteit van de jongere zich 
kenmerkt door chaos en disbalans, is 
het belangrijk dat ouders en school 
structuur bieden. Omdat ze nog niet 
voldoende kunnen plannen en organi-

seren, betekent dat de volwassene dat 
deel van de nog niet ontwikkelde herse-
nen moet zijn. Het is dan van belang om 
samen met de jongeren opties worden 
doorgenomen en consequenties daarvan 
worden doorgesproken. Op deze manier 
creëer je een optimale omgeving waar-
in de hersenen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Waarden en normen 
worden hierdoor verder ontwikkeld, 
positief gedrag wordt versterkt, gren-
zen worden verkend en ontdekt. Op deze 
manier wordt een eigen persoonlijkheid 
ontwikkeld.
Kort gezegd: de rol van de ouders, en die 
van de medewerker, kan worden weer-
gegeven als degene die aanwezig is. De 
vader als vader, de moeder als moeder, 
de medewerker als medewerker. 
In praktische zin betekent die, dat de 
volwassene belangstelling toont, in 
gesprek gaat, grenzen aangeeft en 
daarvoor argumenten aandraagt, bege-
leidt bij het huiswerk door structuur te 
bieden, en indien gevraagd hulp aanbiedt 
en helpt bij organiseren en plannen.
De puber wil graag zijn verhaal kunnen 
vertellen, zich veilig en gewaardeerd 
voelen, en is gevoelig voor echte nieuws-
gierigheid. Vraag dus gericht door, 
spreek waardering uit voor hun denk-
proces. Hiermee versterk je zijn/haar 
zelfvertrouwen en vergroot je wederzijds 
begrip.
Puberen kinderen van nu eerder dan 
vroeger?
We vragen ons wel eens af: waren wij 
vroeger ook al zo jong aan het puberen? 
Klopt het dat de puberteit tegenwoordig 
vroeger lijkt te beginnen?
Ad Boes heeft deze vraag voorgelegd aan 
twee mensen, die al heel wat jaren erva-
ring hebben in het werken met kinderen 
uit de bovenbouw. Zij stellen, dat pubers 
tegenwoordig volwassen gedrag lijken 
te vertonen. Maar vroeger én nu blijken 
ze nog niet in staat om voor hun hande-
len de volledige verantwoordelijkheid 
te dragen. 

Wat wel is veranderd, is dat onze kinde-
ren nu allerlei soorten van problematiek 
op zich af zien komen, waarvan een deel 
betrekkelijk nieuw is: zo treedt crimineel 
gedrag, gebruik van drugs en misbruik 
van alcohol steeds vroeger op.
Daarnaast is het ook zo, dat steeds meer 
ouders gedwongen worden om beiden 
omvangrijk werk buitenshuis aan te 
nemen, vanwege de sterk gestegen 
kosten van levensonderhoud. Gebrek aan 
aandacht voor hun kinderen is uit nood in 
toenemende mate waarneembaar.
Ook echtscheidingen lijken in deze 
dagen eerder gewoon geworden. Het 
kind zelf ontleent geen troost aan het 
gegeven dat die vaak voorkomen.

Tot slot:
Ik heb in mijn vorige baan veel met 
pubers gewerkt. Ik heb veel gesprek-
ken gehad met pubers naar aanleiding 
van een conflict. Het mooiste vond ik 
om ze zo serieus te nemen dat ze zich 
kwetsbaar durfden op te stellen en hun 
onzekerheden konden bespreken. Dat 
zijn ook de gesprekken die je het langst 
bijblijven.
Of deze ervaring me zal helpen als 
moeder van twee pubers? Ik hoop het, 
maar ik heb er ook zin in.

Yolanke Groeneveld 
medewerker groep 3/4

Bronvermelding:
Het tijdschrift ‘Mensenkinderen’ van 
september 2010: artikel
• ‘Lerende Pubers’ van Felix Meijer
• ‘Ontwikkelen van controlevaardighe-

den in de adolescentie’ van Eveline 
Crone

• ‘De puberteit’ van Klaas Dijkhuis
• ‘Werken met pubers in de boven-

bouw’ van Ad Boes

Of je kind nu in de onderbouw of in de 
middenbouw zit, misschien zelfs in de 
bovenbouw… eens komt de dag dat je kind 
gaat puberen. Er is een heel tijdschrift van 
Mensen-kinderen aan besteed: Lerende 
pubers, waarbij vanuit verschillende 
invalshoeken de puber wordt belicht. Ik 
heb voor dit artikel gebruik gemaakt van 
een aantal artikelen uit dit tijdschrift. (zie 
bronvermelding)

Het is nog te verklaren ook:
Als het over pubers gaat, dan wordt 
er meestal een vrij negatief beeld 
geschetst: pubers zijn dwars, lui, 
brutaal, roekeloos, egocentrisch, etc..
Wie ergert zich niet op het fietspad als 
er drie pubers naast elkaar fietsen, 
zodat er voor jou als tegenligger geen 
ruimte is om door te fietsen en je zowat 
in de bosjes gedrukt wordt. Je zou ze 
toch wat?! Waarom stoppen ze niet even 
met de fiets als ik met een groep jonge 
kinderen naar de gymzaal loop,  net als 
zij terugkomen van de middagpauze?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek 
naar de ontwikkeling van het puberbrein 
gedaan. Ik zal hier niet ingaan op het 
hele verhaal van grijze en witte stof in 
de hersenen, op zenuwcellen, overpro-
ducties die leiden tot inefficiëntie, e.d.. 
Wat wel belangrijk is te weten, dat 
hersencellen netwerken vormen en met 
elkaar communiceren. Er is een deel die 
zorgt voor integratie van informatie, een 
deel dat zorgt voor sociaal gedrag zoals 
het begrijpen van intenties van ande-
ren, een deel dat zorgt voor doelgerichte 
acties, etc. Dit wordt niet allemaal tege-

lijkertijd ontwikkeld, maar heeft wel veel 
invloed op het gedrag van de kinderen.

Ontwikkelfasen
Nu zal die hersenontwikkeling per 
kind enigszins verschillen, maar de 
ontwikkeling is in  grofweg drie fasen 
te onderscheiden.
• In de vroege adolescentie (10 tot 15 

jaar) worden de kinderen het sterkst 
beïnvloed door hormonen en door 
het proces van de hersenrijping. 
Daardoor zijn deze pubers emotione-
ler en reageren ze sterker op allerlei 
zaken. Ze willen graag onafhankelijk 
zijn van hun ouders. Tegelijkertijd 
willen zij hun directe behoeftes meteen 
bevredigen. Trek betekent meteen wat 
eten, ook als je bijna aan tafel gaat.

• In de midden adolescentie (14 tot 16 
jaar) zijn pubers geneigd om veel 
risico’s te nemen omdat zij graag 
sensatie willen beleven. Tegelijkertijd 
overzien zij de gevolgen hiervan niet. 
Sterker nog, ze komen niet eens op 
het idee dat zij door naast elkaar te 
fietsen met zijn drieën een ongeluk 
kunnen veroorzaken in het verkeer. 
Ze kunnen zich niet inleven hoe dit voor 
hun omgeving is, wat vaak tot onbegrip 
en woede van anderen kan leiden.

• In de late adolescentie (16 tot ca 22 
jaar) wordt het organisatieproces in 
het brein verfijnd. Hierdoor krijgen 
ze steeds meer grip op hun doen 
en laten. Ze maken weloverwogen 
keuzes, en passen hun acties zonodig 
aan de geldende sociale norm. Wij 
denken: ze raken hun wilde haren 
kwijt.

In een artikel over deze hersenontwikke-
ling concludeert Eveline Crone, dat na de 
start van de puberteit sprake is van een 
relatieve overactiviteit in de emotionele 
hersengebieden, mogelijk door invloed 
van hormonen, in combinatie met de 
langzaam toenemende vaardigheden om 
deze emotionele prikkels te controleren. 
Dit verklaart de soms sterk wisselende 
emoties bij pubers. Die sterke emoties 
waar ze niet altijd weg mee kunnen, 
maakt ze dan ook zo kwetsbaar.

De volwassene als klankbord
Soms krijg je het gevoel dat je het als 
volwassene toch nooit goed doet. Negeer 
ik hem of haar? Ga ik wel of niet in deze 
discussie mee? 
Hersenen ontwikkelen zich tot het 24e 
levensjaar. Daardoor beheerst een 
puber nog niet alle vaardigheden zoals 
het nemen van rationele en weloverwo-
gen beslissingen. Als je als volwassene 
hiermee rekening kan houden, kan je je 
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Mediawijsheid | bovenbouw

informatie. Is het meer waar als infor-
matie wordt verteld op het 8 uur journaal 
of wanneer het op “Geenstijl.nl” staat. 
Dit zijn vragen waarbij je af en toe stil 
kan staan. Mediawijsheid biedt hier een 
kans.

Nu praten we nog alleen maar over 
vragen die je je moet stellen als er infor-
matie op je af komt via de media. Je bent 
dan consument van de informatie op die 
media. Tegenwoordig kan je zelf ook een 
heleboel informatie de wereld in sturen. 
Je bent dan “producent” van informatie. 
Ook dan komen er een heleboel vragen 
aan de orde. Welke keuzes maak ik bij 
het uitzenden van de informatie. Wat laat 
ik zien in mijn films op YouTube en wat 
niet. Wat schrijf ik in mijn blog en wat 
laat ik achter. Wat chat ik tegen vriend 
en vijand op Hyves. Maar als informatie-
producent heb je meestal een boodschap 
en dan is het belangrijk je af te vragen: 
“Hoe vertel ik op een juiste manier mijn 

verhaal”? Dit onderwerp kan ook binnen 
Mediawijsheid worden besproken.

Mediawijsheid is een veelzijdig vak en 
je blijft er door bij de tijd. Dus geen 
angst meer om ouderwets gevonden te 
worden.

Door: Renee de Senerpont Domis
Medewerker groep 7/8 
en Maarten Boers

In de bovenbouw van de basisschool wordt 
door de werkers televisie gemaakt…
Er wordt dagelijks aan de website gewerkt 
en het blog wordt actueel gehouden!
(zie de werkersite op  www.keesboeke.nl)
Onze werkers kijken wekelijks naar het 
schooltv-weekjournaal en natuurlijk komt 
het nieuws ook via de krantenkring en de 
verhalen van de kinderen de klas in.
Maar…hoe kritisch zijn we eigenlijk…?!
Hieronder een artikel van Maarten Boers, 
ouder, regisseur en meedenker aan het 
vormgeven van het vak mediawijsheid op 
De Werkplaats . Hij geeft ook workshops 
aan onze camera-mannen en vrouwen en 
editors van WPTV. 

Kritisch kijken naar nieuwe media 
maakt je niet ouderwets
Nieuwe media hebben alleen maar voor-
delen. Ik kan via Hyves 24 uur per dag 
overal in de wereld met vrienden chat-
ten. De nieuwste spellen download ik 
via internet. Radio- of TV- programma’s 
mis ik nooit, ik luister naar podcasts of ik 
bekijk ze via “Uitzending Gemist”.

Zitten er dan helemaal geen nadelen aan 
nieuwe media. Eigenlijk willen we deze 
nadelen helemaal niet horen en zeggen 
al snel dat mensen die de nadelen zien, 
niet mee gaan met de tijd. “Jij snapt er 
echt niets van, jij bent echt ouderwets”.

Toch is het wel belangrijk om ook die 
andere kant van het gebruik van de 
media te bekijken. Niet alleen de nieuwe 
media hebben die nadelige kant. Een 
kritische blik naar de “oude” media kan 
ook geen kwaad.

Hoe krijgen we de kans op school om 
kritisch naar de media te kijken. Dat kan 
binnen het vak “Mediawijsheid”, daarin 
kunnen we kijken naar zowel de moge-
lijkheden en de nadelige kanten van de 
media. Vaak zie je dat er vooral aandacht 
wordt besteed aan het maken van media. 
Hoe maak ik een film, hoe bouw ik een 
website of hoe schrijf ik een artikel in 
een krant?

Toch is het verstandig een stap terug te 
doen en eerst een aantal vragen te stel-
len en dan pas media te maken. Vragen 

zoals: Wat hoor ik, wat zie ik, wat lees ik? 
Wie vertelt me dit eigenlijk en waarom 
komt deze informatie bij me? Je kijkt 
naar het Jeugdjournaal en waarom 
vertelt de presentator dat er een ramp 
is gebeurd in het verre Hongarije en 
waarom is er geen nieuws van de brand 
twee straten verderop. We moeten weten 
dat mensen die media maken altijd ook 
keuzes moeten maken welke informatie 
ze wel of niet geven.

Dan kan je je ook de vraag stellen: Wie 
vertelt me dit of wat is de bron van de 
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Algemeen

Werk dan mee in de 
Werkplaats

Personalia 
Henk Zijlstra, geboren in Wilnis (U) op 
12 maart 1952

Basis- en middelbare school
Lagere school: Koudekerk aan de Rijn 
en Buitenpost (Fr) Middelbare school: 
Dokkum en Doorn (Revius Lyceum); 
gymnasium diploma 1971. Het beroep 
van mijn vader (predikant) bracht nogal 
wat verhuizingen met zich mee.

In het onderwijs sinds
1979

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Ik ben Nederlands gaan studeren in 
de wetenschap dat een voor de hand 
liggend beroepsperspectief het leraar-
schap was. Een gaandeweg heb ik 
tijdens mijn studie allerlei opvattingen 
ontwikkeld over het onderwijs vooral 
via bewust gekozen bijvakken en toen 
ik eenmaal stage had gelopen, wist ik 
dat ik m’n plek gevonden had. Het heeft 
me nog flink wat zweetdruppels gekost 
om tijdens mijn eerste onderwijsbaan 
mijn studie af te ronden, want ik vond 
die baan veel aantrekkelijker en leuker. 

Werkzaam op de WP sinds
Augustus 2005

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Als de Werkplaats een rector zoekt 
(zoals in 2005) dan openen in onder-
wijsland veel mensen extra hun ogen en 
oren. Een school met zo’n naam en tradi-
tie; het gaat over de eredivisie van het 
Nederlands onderwijs. En de opdracht 
was uitdagend: nieuw onderwijs maken 
met een nieuwe schoolleiding en nieuwe 
teams in een nieuw onderwijsgebouw. 
Alle puzzelstukjes uit mijn onder-

wijsloopbaan en alles wat ik geleerd heb 
in mijn leven kwamen hier bij elkaar. Zo 
werkte ik op mijn eerste school met mijn 
collega’s Nederlands met drie klassen 
tegelijk in één grote ruimte met beperkte 
mogelijkheden voor klassikale lessen en 
veel ruimte voor actief leren. Zo heb ik 
me op mijn vorige school onder andere 
bezig gehouden met teamvorming. Zo 
hecht ik erg aan samenwerken en samen 
leren. Zo heb ik geleerd dat leren op heel 
veel verschillende manieren gebeurt en 
dat verschillen tussen mensen (onder 
andere daarin) erg productief en inspi-
rerend kunnen zijn.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
De opdracht van Kees Boeke: sta niet stil 
maar blijf nadenken over onderwijs, over 
de vragen die de samenleving aan onze 
werkers stelt en over de wijze waarop wij 
hen kunnen helpen zich daarop voor te 
bereiden en daar een plaats te vinden.
De inspirerende traditie van de 
Werkplaats in de brede benadering van 
onderwijs: het gaat om de ontwikkeling 
van kennis, kunde en karakter.  

Een mooie belevenis
Ik vond het een feest om in 2005 – in 
mijn eerste jaar - door Jos rondgeleid 
te worden in wat ons nieuwe gebouw 
ging worden. Wie maakt dat nou mee 
in het onderwijs dat je naar een nieuw 
schoolgebouw mag verhuizen dat is 
gebaseerd op de onderwijsdromen van 
een schoolteam. 
En: bij de laatste Schouwburguitvoering 
van de musical sprak ik een oud-werker 
die al zeker 10 à 15 jaar van school is; hij 
vertelde me dat hij op de Werkplaats niet 
alleen zijn diploma en mooie herinnerin-
gen heeft gehaald, maar vooral ook hoe 
de tijd op juist die school hem gevormd 
heeft en (mede)  gemaakt heeft tot de 
mens die hij geworden is.

Personalia
Wim Koppen. Op 17 november 1946 ben 
ik in Baarn geboren. Dan ben ik dus net 
64 jaar geworden.

Basis- en middelbare school
Ik zat op de R.K. Alloysiusschool – lagere 
school in Baarn, die heel modern was, 
want er zaten zowel jongens als meisjes 
op. Daarna na het ‘meisjeloze’ Constatijn 
College in Amersfoort. 

In het onderwijs sinds…
Direct na mijn militaire dienst in 1970 op 
een piepjonge Jenaplanschool in Baarn.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Omdat mijn beste vriend besloot naar de 
kweekschool te gaan. Ik wist absoluut niet 
wat ik wilde worden,  dus ging ik ook maar.  
Ik heb er nooit één dag spijt van gehad.

Werkzaam op de WP sinds
1993

Waarom heb je voor de WP gekozen? 
In 1976 startte ik een heel nieuwe 
Jenaplanschool in Eemnes. Daar was 
ik naast mijn functie als directeur vooral 
leerkracht. Ik wilde na 17 jaar de rollen 
omdraaien en koos bewust voor alleen 
het directeurschap. De WP gaf me die 
kans. Dat het een school met vernieu-
wingsonderwijs zou zijn was voor mij 
een ‘must’. Dat het De Werkplaats was 
vond ik heel bijzonder.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
De geschiedenis geeft je richting aan. 
Kees Boeke heeft in 1926 iets ingezet 
waaraan in 2010 nog steeds met passie 
gewerkt wordt. Dat vind ik heel bijzonder. 
Boeke heeft ons alle ruimte gelaten om 
binnen zijn kaders onderwijs te geven, 
dat past in deze tijd. De school kent geen 
dogma’s, maar wel idealen. Daar voel ik 
me bij thuis.
De WP geschiedenis vind ik boeiend.  
Het ontstaan en de eerste 20 jaar van 
De WP waren zó uitzonderlijk.  Het lijkt 
zo lang geleden, terwijl mensen die deze 
periode hebben meegemaakt nog leven. 
Vrijwel alle oud werkers hebben op één 
of andere manier een heel speciale band 
met De Werkplaats, zelfs onze koningin!

Een mooie belevenis
De WP is geen doorsnee school en kent 
veel kleurrijke mensen. Ik maak onge-
looflijk veel leuke en mooie dingen mee. 
Dat komt natuurlijk ook, omdat ik hier 
zoveel verschillende rollen moet vervul-

len. Zo heb ik eens  in mijn eentje een 
geitje ter wereld helpen brengen, omdat 
er geen medewerker natuur in de buurt 
was. Een andere hilarisch moment was 
toen ik moest helpen met het uitzetten 
van het stuk land waar het noodgebouw 
van de BSO op zou komen te staan.
 Ik sta met een prachtige, licht camel-
kleurige lange jas met zo’n rood-witte 
stok in mijn handen. Opeens hoor ik 
een gebries achter me. Daar staat een 
rammetje, met van die grote gedraaide 
horens,  op zijn achterpoten. Hij neemt 
een spurt en werpt mij met stok en al 
een meter de lucht in. Terwijl ik op de 
grond lig blijft de ram mij bestoken met 
aanvallen. De directeur van de BSO, de 
landmeter en een stel kinderen staan 
gillend langs de kant ‘kssssstt…..
ksssssst’ te roepen. Ik heb het overleefd.
Ik moet ook vreselijk lachen als kleuters 
bloed serieus tegen me zeggen: “Dag 
Kees Boeke!” Ik zou er een boek over 
kunnen schrijven!
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Zaterdag 2-10-2010: Bilthoven, Schiphol, 
Aeropuerto de Barcelona, 25 graden, 
Padrós, Sun & Moon, Carrer Ferran, 
Ramblas, Boqueria, Museu d’Art 
Contemporani, La Llavor dels Origins, 
‘an-sjo-vis!’.

Zondag: Santa Maria del Mar, Museo 
Picasso, sardana, Catedral de Santa 
Eulàlia, La Sagrada Familia (& lift), met 
79.084 anderen naar FC Barcelona – Real 
Mallorca (1-1), Liceu. 

Maandag: Museum en stadion Camp Nou, 
‘kamercheck!’, Casa Mila, strand, ruige 
branding, ‘appelgebakje’, Mickey’s (‘eek, 
een slak in de sla!’), Placa Reial, Karma.

Dinsdag: Fundació Joan Miró, ‘dat 
kan ik ook!’, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Pavelló Mies van der Rohe, 
Café Catalunya. 

Woensdag: Padrós, Gerona,  Museu 
d’Art, kathedraal van Gerona, Joodse 
wijk, ‘waar zijn nou de joden?’, Museo de 
Historia de los Judíos, Figueras, Fundació 
Gala-Salvador Dalí, proppers.

Donderdag: Fundació Tapiés, ‘op tijd 
komen!’, Casa Battló, Monastir de 
Santa Maria de Pedralbes, CosmoCaixa, 
reuzecavia, piranha, Parc Guëll, ‘Gaudi 
of Efteling?’, Brasil (‘eek, haren in de 
spagetti!’), ‘café het mandje’, Sugar, 
jurmenator, emmer water, stappen met 
Erik en Irene.

Vrijdag: koffers pakken, bedwantsen, 
shoppen, souvenirs kopen, strand, Palau 
de la Musica Catalana, Via Laietana, 
Padrós, Aeropuerto de Barcelona, 
Schiphol, Bilthoven.
Fue un viaje estupendo!/Het was een 
geweldige reis!

Peter Lanser

Foto’s:  Mike Werkhoven

Al een paar jaar verzorgen we via de 
WP-wijzer en de website een verantwoor-
ding aan ouders en belangstellenden over 
allerlei ontwikkelingen in ons onderwijs die 
in cijfers en getallen zijn uit te drukken. We 
noemen dit ‘onderwijskwaliteit in cijfers’. 
Hierin geven we trends aan over een aantal 
jaren en in de uitgebreidere versie op de 
website zetten we daar de gegevens van 
het meest recente schooljaar apart naast.

Gegevens
Die gegevens kunnen vertaald worden in 
de volgende kenmerken van de school:
• 56% van de werkers komt uit de 

gemeente De Bilt
• De verdeling meisjes - jongens is 

57% - 43%
• Ziekteverzuim medewerkers is 

gemiddeld lager dan landelijk 
gemiddelde

• Er vallen geen lessen uit
• Cijfers m.b.t. bevorderen en slagen 

liggen -  over een aantal jaren 
beschouwd - rond het landelijk 
gemiddelde.

• Zittenblijven komt op de WP minder 
voor dan landelijk

• De doorstroom naar het Vwo ligt 
boven het landelijke gemiddelde, 
voor Havo is dat gelijk aan die lande-
lijke cijfers en dus is de doorstroom 
naar het Vmbo lager dan landelijk op 
scholen met dezelfde afdelingen

• Meer dan gemiddeld halen 
werkers na het Vmbo ook nog een 
Havodiploma of na het Havo ook nog 
een Vwo-diploma

• De keuze voor bètaprofielen in het 
Vwo stijgt flink

• De keuze voor Beeldend en Muziek 
als examenvak ligt ver boven het 
landelijk gemiddelde

De achterliggende gegevens zijn te vinden 
in de WP-wijzer en op de vernieuwde 
website (www.wpkeesboeke.nl) onder 
het kopje onderwijs.
We hebben ons aangesloten bij een 
landelijk initiatief van scholen voor 
Voortgezet Onderwijs om dergelijke 
gegevens voortaan op eenzelfde wijze te 
gaan publiceren met de extra mogelijk-
heid van vergelijking met andere scholen. 
In een volgende WP-krant volgt nader 
nieuws over dit zogenoemde ‘Vensters 
voor Verantwoording’.

Hoofd, hart en handen
Maar we zijn meer dan alleen maar 
een school die in cijfers gevangen kan 
worden. We zijn ook een school waar:
• werkers ontdekken dat ze zichzelf 

kunnen zijn
• werkers en medewerkers vertrou-

wen geven en krijgen
• werkers uitgedaagd worden om te 

leren en te ontdekken
• werkers leren keuzes te maken
• werkers worden geholpen zich voor 

te bereiden op hun toekomst
• werkers en medewerkers met hoofd, 

hart en handen bouwen aan een 
wereld van mogelijkheden

Filmpje
Ook dat is op onze website te vinden. Met 
trots wijs ik u op het filmpje dat eind vorig 
schooljaar gemaakt is over onze school 
(www.wpkeesboeke.nl/voortgezet/). 

Daarin presenteert een aantal werkers 
hun school aan belangstellenden. Het 
filmpje is gemaakt door een oud-werker, 
Bas den Boer, die zijn sporen op het 
gebied van film- en tv-productie verdiend 
heeft, zoals de professionaliteit van dit 
product laat zien. Maar de kern is dat 
werkers over hun school vertellen. 
De medewerkers hebben bij de start 
van het schooljaar dit filmpje gezien en 
beloond met luid applaus na afloop.
Werkers die meegedaan hebben, ontvin-
gen veel complimenten. Andere werkers 
zullen in de komende weken deze film 
kunnen zien.  Woensdag 13 oktober toon-
den we dit filmpje aan de contactouders 
als officiële eerste vertoning (de dag 
daarna werd de film aan de openbaar-
heid toevertrouwd via de website). En het 
is fijn dat de contactouders reageerden 
met ‘ja, dit is de school van mijn kind, dit 
is onze school’.

Henk Zijlstra Voortgezet
onderwijs

Kenmerken van onze 
school

Barça, Barça, Barça!
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De Beursvloer op de 
Werkplaats

De Werkplaats als gastheer
Op dinsdag 12 oktober jl. heeft voor 
de tweede keer de Beursvloer op 
de Werkplaats plaats gevonden. De 
eerste keer dat de Werkplaats gast-
heer mocht zijn, was op 26 maart 2009.  
Wij zijn maatschappelijk partner van 
de Stichting Samen voor De Bilt, hét 
netwerk van bedrijven en organisa-
ties die Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen willen stimuleren, ontwik-
kelen en uitdragen. Het doel is de 
samenwerking en sociale binding tussen 
bedrijven en samenleving te vergroten. 

Belang
De Werkplaats is een maatschappelijk 
betrokken school en wil ook in de eigen 
gemeente een rol van betekenis spelen. 
De Beursvloer geeft ons ook de kans  om 
contacten te leggen voor maatschap-
pelijke stages, werkervaringplekken, 
(profiel)werkstukken en dergelijke. Wij 
streven er in ons onderwijs naar dat er 
door de werkers met het geleerde ook 
iets nieuws gecreëerd wordt, waar dan 
vervolgens weer van geleerd wordt. Door 
op de beursvloer contacten te leggen en 
waar mogelijk met bedrijven en andere 
organisaties afspraken te maken over 
de inzet van de werkers maken wij 
ons onderwijsaanbod - ook buiten het 
schoolgebouw - rijker en uitdagender. 
Op onze beurt bieden wij de bedrijven 
en organisaties helpende handen, crea-
tieve werkers die kunnen meedenken 
bij de oplossing van een probleem en 
mogelijk zelfs toekomstige werknemers. 

Zo worden we er allemaal beter van. En 
dat is precies het doel van Samen Voor 
De Bilt! 

Beursvloer 
De Beursvloer is een ontmoetingsplaats 
waar op een eenvoudige manier contact 
gemaakt kan worden tussen bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties 
en waar het er – net als bij een echte 
beurs - om gaat concrete ‘matches’ 
(samenwerkingsafspraken) te maken. 
Kennis, kunde en middelen worden 
door gevraagd en aangeboden. Iedere 
match bestaat uit een prestatie van beide 
kanten.
De beurs startte om 16.00 uur nadat 
Wethouder Mittendorff  op de gong had 
geslagen. Om 18.00 uur werd de Beurs 
afgesloten door een gongslag van 
Burgemeester Gerritsen. Dit geeft aan 

welk belang de Gemeente hecht aan de 
Beursvloer.  In de tussenliggende tijd (en 
zelfs al daarvoor) werd er druk ‘gehan-
deld’. Uiteindelijk zijn er 101 matches 
gemaakt, een nieuw record. 
De gemaakte afspraken zijn met behulp 
van de aanwezige notaris vastgelegd. In 
de komende tijd worden ze uitgevoerd.   

Bijzondere matches
Op deze Beursvloer zijn heel verschil-
lende en bijzondere matches gemaakt:  
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vroeg 
om taalstages en heeft zeker 10  afspra-
ken gemaakt. MS (Multiple Sclerose) 
lotgenoten vroeg hulp voor een uitje 
van patiënten en verzorgers. Er is door 
drie partijen op ingetekend: Makelaar De 
Biltstede, Rotary De Bilt/Bilthoven en het 
Managementteam van De Bilthuysen. 
Het bedrijf Krek Design heeft een match 

gemaakt met Sportstichting Samen 
Verder om voor 16 uur hun website 
te ondersteunen. Tenslotte heeft ook 
de Werkplaats verschillende matches 
gemaakt. Zo gaan werkers in het kader 
van hun maatschappelijke stage een 
promotiefilm maken voor De Bilthuysen, 
een stichting die in de Gemeente De 
Bilt verschillende verzorgingstehuizen 
beheert. 

Werkers
Er waren dit keer zelfs twee werkers 
die zich zelf hadden ingeschreven voor 
de Beursvloer en er zeer enthousiast 
aan hebben deelgenomen: Anneloes 
Driessen en Nynke Willemsen. Zij 
hebben matches gemaakt voor hun 
Profielwerkstuk (PWS). Ze gaan met 
verstandelijk gehandicapten kunst 
maken en deze op een veiling in de 
Grote Zaal van de Werkplaats verkopen 
en de opbrengst daarvan gaat weer naar 

een project in Egypte. Voor de veiling 
hebben ze Burgemeester Gerritsen en 
Wethouder Mittendorff bereid gevonden 
deze te openen en medewerker Oliver 
Greiner wordt de veilingmeester. Marijn 
Backer gaat uit zijn boek voorlezen en 
hij heeft een aantal van zijn boeken ter 
beschikking gesteld om te veilen. Nynke 
en Anneloes hebben zelfs al afspra-
ken gemaakt met De Biltse Hoek en 
de Julianaschool om de kunst voor de 
veiling te kunnen exposeren. 

Er hebben heel veel werkers geholpen 
bij de Beursvloer: bij de ontvangst, door 
muziek te spelen in de hal en de Grote 
Zaal, door te helpen bij de drankjes en 
de hapjes, door runner (helper van de 
hoekmannen) te zijn en door voor de 
Schatkamer (informatiepunt van de 
fondsen) te zorgen. De werkers van de 
techniek hebben er voor gezorgd dat 
beeld en geluid prima voor elkaar waren. 
Twee werkers, Anouk Go en Donna 
Hölscher, hebben in het kader van een 

opdracht voor tekenen een fotoreportage 
gemaakt over de Beursvloer. De foto’s bij 
dit artikel zijn van hun hand. 
Alle betrokken werkers waren na afloop 
zeer enthousiast. Ook de organisatie van 
de Beursvloer had niets dan lof voor hun 
bijdrage.   

Jos Heuer

Voortgezet
onderwijs

November 2010 zal de bouw van de 
nieuwe Kinderopvang starten. Het 
bijzondere gebouw van architect 
Snelder komt in de driehoek tussen 
Kleutergebouw, Kinderboerderij en 
Kees Boekelaan. Rond de zomerva-
kantie 2011 is het gebouw klaar en kan 
de Stichting Kinderopvang De Bilt het 
als huurder in gebruik nemen. In het 
gebouw komt een Kinderdagverblijf 
en BSO. Daarmee kunnen kinderen 
en jongeren van 0 tot 18 jaar op het 
Werkplaatsterrein hun plek vinden. 

Anneloes en Nynke doen zaken op de beursvloer

Ontvangst door werkers bij binnenkomst

Burgemeester Gerritsen sluit de Beursvloer af.

Bouw Kinderopvang start
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Actie voor Glazen Huis

Voortgezet
onderwijs

Donderdagmiddag 14 oktober werden 
de werkers van klas 1D  verrast met een 
bezoek van 3FM dj’s Coen Swijnenberg, 
oud-werker van de WP, en Sander 
Lantinga. De helden van de Coen en 
Sander Show hadden lucht gekregen 
van een filmpje dat in deze klas wordt 
gemaakt voor promotie van het lespak-
ket voor middelbare scholieren, dat 
speciaal is samengesteld om de 3FM 
Serious Request te ondersteunen. De 
actie gaat vanaf 18 december vanuit 
het Glazen Huis in Eindhoven aandacht 
vragen en geld inzamelen voor de stille 
slachtoffers van HIV/Aids in Afrika: dat 
zijn kinderen.

Om zoveel mogelijk aandacht te vragen 
voor de inzameling voor de stille slacht-
offers van HIV/Aids maakten de werkers  
een mobile met als onderwerp het 
thema van de actie. Tijdens het knip-
pen en plakken werd druk gepraat over 
het thema en dat gaf inspiratie. Voor de 
mobile wordt later een mooi plekje in 
de school gezocht. Voor 3FM is dat een 
teken dat de klas de actie steunt.
Het filmpje zal binnenkort te zien zijn op 
de website van Radio 3FM en van Teleac.
De school of klas die de meest succes-
volle actie organiseert voor 3FM Serious 
Request en via 3fm.nl/school<http://3fm.
nl/school> aanmeldt, maakt kans op een 
spannende hoofdprijs. Met een groep 
van 25 leerlingen worden zij uitgenodigd 
om hun cheque in het Glazen Huis bij 
de dj’s aan te bieden en ze krijgen een 
exclusieve backstage rondleiding bij het 
Glazen Huis. Een mooie aanmoediging 

om als klas of school met de actie aan 
de gang te gaan.

Kinderen en HIV
HIV/Aids doodt jaarlijks twee miljoen 
mensen en heeft daarmee het hoog-
ste sterftecijfer wereldwijd. De stille 
slachtoffers van deze ramp zijn kinde-
ren. Ze raken vaak via de ouders besmet 
of verliezen ouders aan de ziekte en 
daarmee ook de basis voor een normaal 
leven. Voor deze kinderen, voor deze 
stille ramp, vraagt 3FM samen met het 
Rode Kruis dit jaar aandacht.
Daar waar kinderen niet worden opge-
vangen door de gemeenschap, worden 
zij nu aan het lot overgelaten. Het Rode 
Kruis ontfermt zich over deze kinderen 

en draagt bij in het eerste levensonder-
houd, zoals eten, drinken en kleding. De 
organisatie levert daarnaast psychoso-
ciale zorg en thuiszorg. Het Rode Kruis 
begeleidt kinderen naar de juiste gezond-
heidszorginstanties. Het Rode Kruis wil 
ervoor zorgen dat deze kinderen een 
toekomst hebben en voorziet in scholing, 
in boeken, schooluniformen,schoolgeld 
of een vakopleiding. 3FM wil samen met 
het Rode Kruis zoveel mogelijk van deze 
kinderen een toekomst bieden.

3FM Serious Request
Met 3FM SERIOUS REQUEST zet 3FM 
zich in samenwerking met het Rode 
Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In 
de week voorafgaand aan de kerstdagen 

sluiten drie dj’s van 3FM zich zes dagen 
lang op in een glazen studio. Zij eten die 
dagen niets en maken 24 uur per dag live 
radio en televisie. Het publiek kan tegen 
betaling verzoeknummers aanvragen 
en wordt uitgebreid geïnformeerd over 
de actie. December 2010 vraagt 3FM 
aandacht voor Kinderen en HIV.
In 2004 haalde 3FM SERIOUS REQUEST 
€ 915.955 euro op voor de vluchtelin-
gen in Darfur. Sindsdien zet 3FM elk 
jaar een stille ramp succesvol op de 
kaart. Vanaf 2006 sluit Studio Brussel 
zich aan bij de actie. In 2008 doet het 
Zweedse P3/SVT dat en in 2009 ook het 
Zwitserse radiostation DRS 3 samen met 
Schweizer Fernsehen. Ook in Nairobi, 
Kenia staat sinds 2008 elk jaar een 
Glazen Huis. In 2008 bracht de actie 
in Nederland € 5.637.937 euro op voor 
vluchtelingenhulp. In 2009 (Groningen) 
is de Nederlandse opbrengst voor de 
bestrijding van malaria € 7.113.447,-. 
Vanaf 18 december start de actie vanuit 
het Glazen Huis in Eindhoven.

Adriane de Graaf

Overeenkomst Leermiddelen
Op vrijdag 15 oktober jl. is de overeen-
komst leermiddelen getekend tussen 
leverancier en distributeur Iddink en 
de vier samenwerkende scholen: de 
Breul, Het Nieuwe Lyceum, Jordan 
en de Werkplaats. Na een Europese 
Aanbesteding is Iddink als ‘winnaar’ 
uit de procedure tevoorschijn geko-
men. Vanaf het volgende schooljaar 
worden de schoolboeken en andere 
leermiddelen door haar verzorgd. De 
vier scholen zijn blij met het resultaat. 
Het is een eerste voorbeeld van samen-
werking van deze scholen die tot een 
heel concreet gezamenlijk resultaat 

heeft geleid. Dit werd gevierd met het 
aansnijden van een taart in de vorm
van een schoolboek. 

Jos Heuer

Overeenkomst Ondertekening door de rectoren van de vier scholen, v.l.n.r: Henk Zijlstra (Werk-
plaats), Ingrid van der Neut (Jordan), Ruud van Tergouw (HNL), Hans Freitag (de Breul).Foto’s: Noëlle Beyne

Foto: Jos Heuer
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De maand september stond in het 
teken van film, beeld en geluid. Al een 
flink aantal jaren maken we als school 
intensief gebruik van het aanbod van het 
Nederlands Film Festival. Grote groepen 
werkers bezoeken – doorgaans als klas 
of leerjaar – speciale filmvoorstellin-
gen voor scholen, vaak voorzien van een 
inleiding of een afrondende opdracht. 
Onze werkers worden gestimuleerd om 
deel te nemen aan de workshops van 
Digital Playground (80 werkers dit jaar 
), die uiteindelijk kunnen leiden tot deel-
name aan het Junior-kalverengala. En 
met succes, want in de afgelopen jaren 
sleepten onze werkers diverse kalve-
ren binnen. Op 30 september hebben 
we tijdens het erg leuke gala drie 
gouden kalveren in de wacht gesleept. 
Een gouden kalf voor Tourists are DOM 
van Doris, Tanja, Roos en Inge voor het 

beste script. Noor, Celine, Sofie en 
Deem kregen een kalf in de categorie 
beste actrice(s) met de film Spijt en een 
gouden kalf voor beste montage kregen 
Tisse, Sophie en Mila voor hun film Den 
Décolleté.
In bijna alle categorieën zijn filmpjes 
van onze werkers genomineerd, onder 
andere ‘The morning after’ en ‘Le Ballon 
Rouge’, maar die vielen helaas niet in 
de prijzen. De filmpjes zijn te zien op de 
site van de WP.

WP-filmfestival
Dit jaar hebben we ons eerste eigen 
WP-filmfestival georganiseerd en 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van 
contacten met oud-werkers. We hadden 
filmvoorstellingen op school met films 
van onze oud-werkers. Jascha de Wilde 
heeft mooie films/ documentaires over 

India gemaakt, onder andere Starkiss 
over circuskinderen. Zij heeft haar films 
op school ingeleid. 
Robert Jan Westdijk (‘Het echte leven’, 
‘Phileine zegt sorry’) is in gesprek ge- 
gaan met een groep werkers die in film 
geïnteresseerd is, over de achtergron-
den van zijn films, hij heeft enkele  
digital playground films van commen-
taar voorzien, en vooral veel gepraat over 
filmen en zijn films, onder andere over 
zijn nieuwste ‘De eetclub’ (- waar een 
aantal opnames gemaakt zijn bij het BO, 

red -). Het was een zeer inspirerende 
bijeenkomst. De werkers bekeken zijn 
films daarna met andere ogen. Er was 
een  filmcafé met Eva van de Wijdeven, 
die de werkers eerst konden bewonde-
ren in de film ‘Dunya en Desie’. De grote 
zaal zat vol geïnteresseerde werkers 
die haar het hemd van het lijf vroegen. 
Zowel Robert Jan als Eva vertelden dat 
zij zich echt WP-er voelde en veel te 
danken hadden aan de WP, leuk om te 
horen.

Oud-werkers
Verder zijn de digital playgroundfilmpjes 
van onze werkers getoond (en hebben 
wij prijzen uitgereikt, voor ons was het 
winnende filmpje van Tisse, Mila en 
Sophie, maar ook het ‘schoenenfilm-
pje’ van Dora, Lex, Joris en Jerom viel 
in de prijzen).
En we toonden korte films van oud-
werkers zoals Mark van Welzenis, 
Daan Boom en anderen. Havo 3 heeft 
‘Gangstaboys’ in de bioscoop gezien, het 
nagesprek met de regisseur was inte-
ressant. Havo 5 en Vwo 4 zagen ‘Tirza’, 
en Havo 4 ‘De hel van ‘ 63’.
Verder is deelgenomen aan het  
Nationaal Film Festival voor Scholieren 
in Lelystad. Dit jaar hebben wij voor het 
eerst een filmpje van een groep werkers 
van de kunstplus groep ingezonden. De 
kunstplus-groep is een kleine groep 
werkers die twee  kunstvakken op het 
programma  heeft staan, en die voor het 
theoretisch onderdeel een vervangend 
programma volgt. De groep heeft onder 
andere een module film gevolgd. En tot 
slot zijn er workshops gevolgd bij Beeld 
en Geluid. 

Francine Jageneau en Paulina Schulp

Film, kunst en cultuur  
op de WP

Beeld en Geluid Workshop 1

9:45   aankomst bij beeld en geluid. We worden ingesnoerd met pols-
bandjes, vervolgens de masterclass van Jeroen Wollaars. Zeer veel 
interessante informatie gekregen en de werkers kregen hun vragen 
beantwoord. Ongelofelijk hoe anders de dingen in elkaar steken dan 
je verwacht.

11:00   de Experience in. Een enorme hal, vergelijkbaar met Nemo-achtige 
dingen die je kan doen. Filmpjes die je kan opnemen, teksten die je 
kan inspreken, foto’s die je kan maken, filmpjes die je kan kijken en 
nog veel meer! De werkers, Peter en ik kijken onze ogen uit. Ieder 
gaat zijn eigen kant op, en ook Peter en ik kunnen de verleiding niet 
weerstaan om een filmpje op te nemen. We gaan een reclamespotje 
nasynchroniseren. Dat is nog moeilijker dan het lijkt.

12:50   Iedereen verzamelen! We vertrekken naar de NOS Studio’s
13:00   De rondleiding begint. Jemig wat werken hier veel mensen! En wat 

zijn ze allemaal druk! Nogal logisch, want het is nog maar een uur 
voor het 2-uur journaal!

14:00   De rondleiding is eigenlijk afgelopen, gelukkig sta ik met mijn deel 
van de groep in de regieruimte, waar we een uitzending van het 
2-uur journaal van achter de schermen kunnen bekijken. Drie grote 
schermen en tientallen kleine schermen bevinden zich op de wand 
voor ons. Een chaos van jewelste, maar evengoed te volgen...

14:15   De dag is afgelopen. Erg veel dingen gezien en nog meer dingen 
gedaan.

Ronald de Boer (stagiair Engels team 4 én oud-werker) 

Beeld en Geluid Workshop 2

Bij Beeld en Geluid in Hilversum heeft een groep werkers een masterclass 
van Fons Merkies bijgewoond. Fons Merkies is componist en heeft voor meer 
dan zestig Nederlandse films de soundtrack gemaakt. Daarnaast geeft hij 
compositieles op het conservatorium van Amsterdam. In deze masterclass 
liet hij de deelnemers bewust worden van een aantal basisprincipes van 
muziek en beeld. Hoe het komt dat iets net niet lijkt te lopen in een film of 
juist hoe muziek het beeld een meerwaarde kan geven. Denk maar eens 
aan tempo in een achtervolgingsscène. Wanneer je als componist een 
achtervolging wil benadrukken en de kijker het gevoel wil laten geven dat 
de achtervolgers dichterbij komen dan kies je ervoor om de muziek tijdens 
de duur van de scène niet te laten versnellen. Dit geeft een beklemmend, 
uitzichtloos gevoel. 
Zo zijn er enkele filmclichés langsgekomen en was er gelegenheid tot veel 
vragen stellen waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Een leerzame ochtend.

Peter Schreuder

Foto: Paulina Schulp

Met vier werkers uit Havo 4 en Vwo 5 
en 6 gingen we maandag ochtend vol 
goede moed op weg naar het Nederlands 
Filmfestival voor Scholieren (NFFS). Na 
het ophalen van enkele andere afgevaar-
digden van andere scholen gingen we 
met de bus op weg naar Lelystad waar 
het NFFS plaats vond. 
Na de opening hadden we onze eerste 
workshop, namelijk het beoordelen van 
andere filmpjes die ingestuurd waren 
door scholieren uit heel Nederland. 
Ook na de lunch gingen we hier mee 

door. Toen gingen we naar de trailer van 
Dropstuff. 
Zij rijden met een trailer rond, waarop 
een levensgroot beeldscherm zit. Je gaat 
bij hun een storyboard (plaatjes die je 
filmpje uitbeelden) maken, waarvan je 
later je filmpje kunt maken. Dat filmpje 
kun je insturen en wordt dan misschien 
op hun ‘rijdende scherm’ vertoond! 
Na de workshop bij Dropstuff gingen we 
naar de workshop van Bastiaan Kroeger. 
Hij is een scenarioschrijver en ging ons 
tips geven over hoe je dat doet.

Na de laatste workshop gingen we eten 
in het naastgelegen wokrestaurant 
‘Tasty Wok’. Toen was het tijd voor het 
gala! Als openingsact was er de beat-
boxer Ibarra. Ook al was hij te laat, het 
was alsnog super leuk want hij was echt 
steengoed! 
Na het gala (en de prijsuitreiking) gingen 
we weer met de bus naar huis, vol nieu-
we ideeën voor nieuwe filmpjes! 

Eline van Wengerden (H4C)

Nederlands Filmfestival voor Scholieren
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controle of ook maar iets in die richting. 
De uitnodigingen liggen zelfs voor het 
oprapen bij de garderobe, die werkelijk 
uitpuilt van de mensen.
In de zaal vind je de WP’ers al snel: ze 
hebben zich bijeengeschaard in een 
hoek voor het podium, met goed zicht 
op de jury en op de grote tv-schermen 
die erboven hangen. In kleine groepjes 
wacht men af of praat men wat, want 
de eerste nominaties zijn al genoemd 
en er gebeurt momenteel niets op 
het podium. De sfeer is gezellig en 
ontspannen, nog niet iedereen is de zaal 
binnengestroomd.

Het eerste kalf is meteen voor ons! Dat 
begint al goed, en het belooft nog beter 
te worden want de avond is nog lang. Net 
op het moment dat ik me hardop afvraag 
hoe ze het programma gaan rekken tot 
tien uur, komen er drie vrouwen op het 
podium om een soort K3-dans op te 
voeren. Blijkt, dat we dat allemaal gaan 
leren! Nou daar zijn de WP’ers wel voor 
te porren; we zijn immers hartstikke 
creatief en enthousiast over van alles, 
dus waarom zouden we niet een dansje 
doen? Dus daar gaat de hele WP-hoek 

door de knieën, terwijl de rest van de 
zaal zich slapjes staat te vervelen. De 
energie zoemt nog door als de volgende 
nominaties worden genoemd. We zitten 
er weer bij, en zo gaat dat nog vele malen 
als de avond voorbijgaat. De sfeer wordt 
ietsje meer verveeld, al helemaal als een 
stel meiden op het podium een auditie 
gaan doen voor een castingbureau. Ze 
doen allemaal precies dezelfde scene 
twee keer: dat is acht keer dezelfde tekst 
aanhoren!  Dan toch liever de filmbingo 
van vorig jaar.

Maar het wordt beter: al snel hebben 
we ons eerste gouden kalf te pakken. 
Sophie, Mila en Tisse winnen de prijs 
voor beste montage, onze hoek gaat uit 
z’n dak. “WP! WP! WP…” Commentaar 
van de winnaressen: “WOOOH!”

En voor we het weten wachten we in 
spanning tot de winnares van “beste 
actrice” wordt omgeroepen. Het is 
het een na laatste kalf, en we winnen 
sowieso. Jurylid Marius roept om: “En 
de beste actrice is geworden, of eigen-
lijk zijn geworden Noor, Sophie, Celi en 
Deem met ‘Spijt’!” En ze krijgen niet één 

maar drie kalveren! Daar moet ik als 
verslaggeefster natuurlijk meteen bij 
zijn. Enig commentaar? 
Noor: “Nou, ik had het echt niet verwacht. 
Wel gehoopt, maar niet verwacht. Ja, 
maar ik vind het heel leuk!”
De andere commentaren verschillen 
van “Jippie!”, tot “K*t… yes!” tot “Ja 
joh, ‘we weten niet waar het filmpje 
over gaat maar hier is een kalf voor 
beste filmpje’” tot “Is dat serieus een 
stemopneemapparaat?”
De avond loopt op een einde voor de 
georganiseerde scholen, maar wij 
WP’ers vinden de avond nog jong genoeg 
om onze drie (of eigenlijk vijf) gouden 
kalveren te gaan vieren in het filmcafé. 
Toepasselijker kan niet, toch?

Christianne van Willigenburg (V5)

Digital Playground

We hebben het aan Digital Playground 
te danken. We hebben tijdens de work-
shops enkele weken geleden een film-
pje opgenomen. We kregen een camera,  
uitleg   en…  hup Utrecht in om een mooi 
filmpje te maken. Daar renden we met 
zijn vieren over bruggetjes en door de 
straatjes. Snel de scène bespreken en 
actie.
Het ging perfect, net zoals we hadden 
afgesproken. Deem besprak vooraf de 
scènes met de actrices aan de hand 
van ons eigen script. Noor, Celine en 
Sofie deden de scènes meteen goed. Ze 
hebben zelfs met uien op een bankje 
gezeten om te huilen. Als we er nu aan 
terug denken moeten we erg lachen.
Na de opnames gingen we terug naar het 
Ziggogebouw waar Digital Playground 
zit. We kregen een computer en alle hulp 
die nodig was om de filmpjes te monte-
ren. Aan het eind van de dag werden alle 
filmpjes getoond. Het was geweldig toen 
we later hoorden dat ons filmpje mee 
mocht doen tijdens het filmfestival. 
Donderdagavond 30 september gingen 
we naar het Junior Kalveren Gala. Om 
alvast in de stemming te komen, hebben 
we ’s middags de genomineerde film 
‘’Shocking Blue’’ gezien.  Na pannen-
koeken te hebben gegeten, gingen we 
naar het gala. Spannend! 
Veel gegil klonk toen bekend werd dat 
we een kalf kregen.  Op naar het podium 
waar we niet één maar drie kalveren 
kregen omdat alle actrices goed waren. 
Als we er aan terugdenken kunnen we 
het bijna niet geloven. Het was geweldig.

Deem Houwen (Vmbo 4)

Gala Digital Playground
Het een na laatste gouden kalf wordt zo 
uitgereikt: het gouden kalf voor beste 
actrice. De nominaties zijn genoemd. De 
jury overlegt. De genomineerden kijken 
gespannen toe. Heel de WP houdt zijn 
adem in. Wie wint hem van ons? Want 
alle drie de genomineerden zijn WP’ers. 
En terecht ook, want de Werkplaats 
heeft natuurlijk de beste filmmakers. 
En het bestaat gewoon niet dat er weer 
zo’n minderwaardig filmpje beter wordt 
geacht dan een van onze geniale crea-
ties. Dus we moeten wel winnen. We 
moeten dit winnen.

Gelukkig is de sfeer niet de hele avond 
zo. Een groot aantal filmpjes van de 
WP heeft niets gewonnen en is niet 
genomineerd, maar zie je die mensen 
verslagen kijken? Nee joh, die hebben 

net zo’n leuke avond. Het was de moei-
te waard. Diegenen die geen filmpje 
hebben gemaakt en dus niet legaal aan 
een uitnodiging zijn gekomen heeft het 
genoeg moeilijkheden bezorgd om zo’n 
waardevol papiertje te bemachtigen. Die 
moeite was voor niets, want er is geen 

Foto’s: Fenna Duynkerke (V5)
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Van droom naar 
voorstelling

was helemaal een feest. Mede dankzij 
het huis en de tuin zijn er geweldige 
voorstellingen gemaakt.
Er is een dvd samengesteld van dit 
eerste workshopjaar door onze oud-
werker Bart van Vliet, die erg leuk is om 
te zien en op school te krijgen/lenen is.

Succes
Het tweede jaar hebben we besloten om 
de formule van twee dagdelen deels te 
veranderen in hele dagen om de moge-
lijkheid van verdieping voor de echte 
enthousiaste werkers te vergroten. Ook 
hebben we een workshop compositie 
ter verdieping aangeboden omdat de 
korte compositieworkshops van Bart van 
Dongen zo positief ontvangen werden. 
De zang en improvisatieworkshop is 
gehandhaafd zoals die was vanwege het 
succes ervan. Beide workshops besloe-
gen twee keer een dagdeel van ruim 
drie uur. Het werken met Winanda werd 
wederom een feest en ook het werken 
met Bart werd geweldig gewaardeerd 
door de deelnemers. 
Voor theatermaken met Henk Schut is 
een hele dag uitgetrokken, dit keer voor 
een heel erg gemotiveerd gezelschap. 
Veel langer dan een hele schooldag 
hebben de werkers die hiervoor hadden 
gekozen samen met Henk getraind, 
gespeeld, voorbereid en aan voorstel-
lingen gewerkt. Het resultaat was van 
een verbluffend niveau, inventief en 
heel ‘eigen’. Moet gezegd dat Henk onze 
werkers niet als leerlingen benaderde 
maar als theatermakers en dat maakt 
heel wat los. 

Geluidsdecor
Omdat Harry de Wit te kennen had 
gegeven heel graag een hele dag met 
ons te werken aan een geluidsdecor in 
samenwerking met een filmer, is ook 
hiervoor een hele dag uitgetrokken. 
Anke Noorman en haar broer hebben 
met Harry en een groep WP-ers van alles 
uitgeprobeerd en opgenomen. Harry had 

een hele speciale opzet gemaakt en een 
eigen idee over hoe hij bepaalde gelui-
den wilde maken. Het is wel heel bijzon-
der om mee te kijken ‘in het hoofd’van 
zo’n muziek en geluids-artiest en als 
volwaardig lid van een team mee te 
werken aan het tot stand komen van 
een geluidsfilm. Harry en Anke hebben 
op school de film vertoond en toege-
licht. Het geluidsdecor is vervolgens 
gebruikt in de voorstelling “Tirza” van 
het Nationale Toneel.

Het afgelopen schooljaar was er, naast 
het vaste bezoek aan het Walter Maas 
Huis en de compositieworkshop voor 
heel vwo 4, opnieuw een serie verdie-
pingsworkshops, waarin iets werd 
geboden wat op een school eigenlijk 
ondenkbaar is. De verschillende verdie-
pingsworkshops  borduurden verder op 
de ervaringen van de vorige jaren. Er 
was meer verdieping en er werd langer 
gewerkt. Ditmaal hebben we gepro-
beerd te werken met kinderen die al 
enige ervaring of training hebben op 
een bepaald gebied. Bijzonder blijft dat 
onze met artiesten uit het veld werken. 
In groepen van 12 tot 16 leerlingen kon 
worden gewerkt met kunstenaars uit 

verschillendeen deels andere discipli-
nes. Er was keuze uit zang-masterclass, 
dans en muziek, beeldende kunst, film, 
en compositie, waarbij muziek steeds 
een zekere rol speelt al is het alleen 
omdat een en ander zich in dit WMHuis 
afspeelt.

Bezit voor het leven
Winanda van Vliet heeft deze keer 
masterclass zang gegeven waarin een 
groep goede zangers, na een inleidend 
gezamenlijk gedeelte, verder kon werken 
aan een vooraf ingestudeerd nummer 
onder pianobegeleiding van onze eigen 
Peter Schreuder en Dante Boon. Het 
resultaat was indrukwekkend. Van de 
workshop is een opname gemaakt die 
nog wel moet worden gemonteerd. Wel 
is er een goede indruk te krijgen van 
het niveau van de leerlingen voor en na 
de masterclass. Onze leerlingen zijn 
buitengewoon enthousiast over de dag 
en over wat ze geleerd hebben.
Het resultaat van de workshop 
‘Olieverfschilderen’ waar Marliz 
Frencken voor tekende was spectacu-
lair. In opperste concentratie werden 
eerst houtskoolschetsen gemaakt van 
onderdelen van een stilleven. Die werden 

De afgelopen drie jaar heeft een 
grote groep werkers geprofiteerd van 
een samenwerkingsproject van het 
Bilthovense Walter Maas Huis en de 
Werkplaats. Dit is mogelijk gemaakt 
door de gemeente De Bilt/Bilthoven, die 
drie jaar lang subsidie heeft verstrekt 
voor ‘Van Droom naar Voorstelling’. 
Dit project heeft plaatsgevonden in en 
om dit huis, dat met recht beschouwd 
kan worden als een belangrijk erfgoed 
vanwege zijn geschiedenis en zijn functie 
als centrum van muziek.

Nieuwe mogelijkheden
Jammer genoeg gold de financiering 
voor drie jaar en ziet het er niet naar uit 
dat de gemeente onvoldoende middelen 
heeft om de kosten ook in de toekomst te 
dekken. Daarom zijn we nu naarstig aan 
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
In de plaatselijke pers is wel een paar 
keer aandacht besteed aan wat er in de 
afgelopen jaren gebeurd is in het Walter 
Maas Huis, maar het leek ons goed ook 
in de WP-krant hiervan verslag te doen. 
Wie weet dat dit nog enkele suggesties 
oplevert.

Het project bestond jaarlijks uit twee 
rondes, te weten een kennismaking 
voor een grote groep, gevolgd door 
verdiepingsworkshops naar keuze. Per 
jaar zijn die verdiepingsworkshops iets 
anders aangepakt, om een en ander uit 
te proberen.
In die eerste rondes hebben alle werkers 
uit vwo4 de afgelopen jaren een hele 
aparte rondleiding door het huis gekre-
gen. Daarbij werd door Wiske Sterringa 

in de rol van huishoudster op een speel-
se manier verteld over de architectuur 
en de bewogen geschiedenis tijdens de 
oorlogsjaren. Vervolgens maakte ze op 
haar eigen komische wijze duidelijk wat 
de functie van het huis voor de heden-
daagse Nederlandse muziek was en is. 
Omdat  in zo’n muziekhuis een prak-
tijkervaring niet mag ontbreken, heeft 
iedereen ook een workshop compone-
ren onder leiding van Bart van Dongen 
gevolgd. Een super leuke ervaring!

Verdiepingsworkshops
De acht verdiepingsworkshops in het 
eerste jaar bestonden uit halve dagen en 
duurden drie uur per dagdeel. Ze waren 
op vier verschillende dagen gepland 

en  aan elke workshop konden zestien 
werkers deelnemen. Alle workshops 
werden gegeven door makers/kunste-
naars uit de beroepspraktijk. Zo konden 
onze werkers die hiervoor hadden geko-
zen samenwerken met vakmensen en 
artiesten; een speciale ervaring. 
Het aanbod was heel divers: radio-
hoorspel maken, zang en improvisatie, 
muziek en geluidsdecor, locatietheater 
maken. Er is gezongen en geïmprovi-
seerd met Winanda van Vliet, waarover 
iedereen heel enthousiast was. Samen 
met Harry de Wit, die een heel eigenzin-
nige muzikant en componist is, is in twee 
rondes een geluidsdecor gemaakt met 
wel heel aparte instrumenten. Het thea-
ter maken met Henk Schut (Dogtroep) 
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vervolgens  bekeken en gekozen als 
uitgangspunt voor het echte werk. Op 
grote doeken hebben de leerlingen hun 
eerste olieverf compositie uitgewerkt 
terwijl de geselecteerde muziek de 
inspiratie versterkte. Onder leiding van 
Marliz ontstonden echte goede schilder-
werken, een bezit voor het leven. Marliz 
is een bekende kunstenares die in het 
kader van dit project graag wilde werken 
met gemotiveerde jongeren die redelijk 
talent hebben en voldoende concentratie  
kunnen opbrengen.

Butterflies
De workshop bluesschema’s door Nico 
van der Linden was vooral bedoeld voor 
goede muzikanten die verder willen met 
improviseren, schrijven en samen spelen. 
Naast een behoorlijk stuk theorie  over 
akkoorden en verschillende bluessche-
ma’s is er vooral veel gespeeld. Het niveau 
was hoog en er is heel erg veel geleerd. 
Enkele werkers waren zo enthousiast dat 
ze meteen verder wilden met Nico. Nico 
is pianist, begeleider, arrangeur en hij 
componeert  ook. Verder heeft hij veel 
liederen van Ramses Shaffy voor piano 
en zang uitgeschreven en uitgegeven. Een 
eerste boek is drie jaar geleden uitgeko-
men, een tweede komt eraan. Nico heeft 
zich zeer verdiept in akkoordschema’s 
en muziekstijlen die voortkomen uit de 
blues. Hij heeft onze werkers veel geleerd 
van zijn kennis, die nergens anders dan 
bij hem te halen valt.

Shusaku Takeuchi heeft een wel heel 
speciale workshop dans en medita-
tie gegeven. Shusaku is een Japans/
Nederlandse choreograaf die een 
speciale techniek heeft ontwikkeld voor 
de dans. Hij werkt enorm beeldend en 
heeft een groot oog voor de specifieke 
kwaliteiten van dansers. Hij heeft grote en 
spraakmakende producties gerealiseerd 
in Nederland, maar werkt tegenwoordig 
vooral in het buitenland. Twee jaar gele-
den is het Holland Dance Festival geopend 

met een aantal voorstellingen van zijn 
Butterfly-project. Dit project is de inspi-
ratie geweest voor het werken met een 
groep danseressen van de Werkplaats. 
Op school wordt heel veel gedanst en 
er is veel animo om grensverleggend 
te werken. Dat is precies wat Shusaku 
met de kinderen die ingetekend hebben 
op zijn workshop heeft gedaan. Na een 
serie oefeningen, zowel meditatief als 
bewegingstechnisch, is er gewerkt naar 
de speciale bewegingstechniek van de 
‘Butterflies’. Vervolgens is er gedanst in 
de mooie witte kostuums. De muziek die 
Shusaku gebruikt is van groot belang. Dat 
geldt voor al zijn werk, maar hier in het 
bijzonder. Ger van Dijk heeft de muziek 
voor het Butterfly-project gecomponeerd.

Film maken
De laatste workshop werd gegeven door 
Jascha de Wilde, die een zeer gedreven 
en bekwaam documentairemaakster is, 
bijgestaan door Simon Sarginson die 
momenteel zijn filmopleiding in Engeland 
voltooit. Met een groep leerlingen is een 
film gemaakt. De leerlingen die deelna-
men aan deze workshop hadden ervaring 
op dat gebied. Er zijn nogal wat WP-ers 

die enige ervaring hebben: jaarlijks haalt 
de WP de meeste prijzen weg op het 
junior-kalveren-gala van het Nederlands 
Film Festival!
De leerlingen hebben samen met Jascha 
en Simon vooraf een dag gewerkt aan 
het bedenken van het verhaal en het 
ontwikkelen van een story-board. Voor 
deze film werd zeer nadrukkelijk gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die het 
Walter Maas Huis en de aangrenzende 
tuin bieden.
Voor de betrokken leerlingen is dit een 
leerzame, inspirerende en verrijkende 
workshop geweest, waar een vervolg aan 
gegeven zal worden.

Zonder subsidie zou dit project niet moge-
lijk zijn en niet zoveel jongeren bereiken. 
We zijn nu bezig alle mogelijke subsi-
diewegen te bekijken. Wellicht dat het 
cultuurparticipatiefonds een deur opent. 
We hopen dat er op enige manier aan een 
vervolg kan worden gewerkt.

Francine Jageneau

Foto’s: Marjolein van Ruiten

In de week van 4 oktober hadden 
werkers uit Havo 3 het project Cross Your 
Borders. CYB zet zich in voor mensen in 
arme ontwikkelingslanden. Het project 
wordt gegeven door enthousiaste, jonge 
mensen die zich voor de volle honderd 
procent willen inzetten. Ze zetten zich  
niet alleen in voor de ontwikkelingslan-
den,  maar ook voor ons. Je ziet gewoon 
dat ze er plezier in hebben om ons 
dingen te leren die in de wereld spelen. 
Maar zij waren niet de enigen die ons 
dingen leerden, de werkers zelf leerden 
elkaar ook dingen.

Presentatie
We kregen allemaal een land en moes-
ten daarover een presentatie houden. 
We kregen boekjes met informatie, die 
waren opgedeeld in verschillende onder-
werpen. De lol die iedereen eerst nog 
had, verdween later toen we filmpjes 
te zien kregen over hoe slecht het gaat  

in veel landen. Bij de meeste werkers 
drong het door dat wij het maar heel 
goed hebben hier in Nederland.
De eerste dag waren we vooral bezig 
met informatie zoeken over ons land. 
De tweede dag gingen we eerst aan de 
slag voor onze presentatie die een dag 
later zou zijn. Later die dag hadden we 
een workshop, met een keuze uit henna 
tekenen, salsa dansen en street percus-
sion. De cursussen waren heel erg leuk 
om te doen.

Microkrediet
Op de derde dag werden de presen-
taties over de landen gehouden. Het 
varieerde van poppenkast tot toneel-
stukje en filmpje. Na de presentaties 
was iedereen opgelucht dat dit moment 
voorbij was, en werd er gewerkt aan de 
microkrediet-actie. De volgende dag zou 
iedereen met zijn groepje erop uittrek-
ken om uiteindelijk met zijn eigen plan 
geld in te zamelen voor ESHET . Dit 
is een goed doel in Ethiopië. Zij geven 
mensen een kleine lening zodat ze een 

bedrijf kunnen starten of uitbreiden. 
Hierdoor gaat het stukken beter met 
de economie van Ethiopië. Ideeën om 
geld in te zamelen waren er genoeg. Er 
werden auto’s gewassen, boodschappen 
ingepakt, ponyritjes georganiseerd en 
honden uitgelaten. 

Eindbedrag
De hele vrijdag door was er in het 
domein niemand te bekennen, behalve 
wat achtergebleven medewerkers die 
er vast stiekem van genoten dat er geen 
schreeuwende werkers om hen heen 
renden. Toen uiteindelijk iedereen weer 
op school kwam, klonk opgewonden 
gepraat. ‘Hoeveel geld heb jij opge-
haald?’ ‘Pff.. 40 euro? Ik heb 60 euro 
opgehaald’. Uiteindelijk bleek dat het 
hoogste bedrag, 167 euro, opgehaald 
te zijn door het groepje van Ilse, Anouk, 
Carmela en Laurel. Zij hebben de hele 
middag bij de Albert Hein boodschap-
pen ingepakt en verdienden hiermee dat 
ongelofelijk hoge bedrag. Het eindbedrag 
van onze inzamelactie is 922,83 euro. Het 
applaus dat we elkaar gaven, was hard 
en lang. Uiteindelijk besloot Danny, onze 
teamleider, dat iedere medewerker ook 
een bijdrage  moest leveren zodat we een 
bedrag van 1000  euro zouden krijgen. 
Iedereen was het erover eens dat het 
zonde is om maar een week te krijgen 
voor zoiets belangrijks. Als we meer tijd 
hadden gekregen was het bedrag zeker 
vijf keer zo hoog geweest. Toch kon deze 
Cross Your Borders week niet beter 
worden afgesloten.

Luna Voors (H3)

Cross Your Borders


