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In dit themanummer wordt teruggekeken naar een centraal thema van de afgelopen jaren en 

wordt vooruitgekeken naar wat voor de komende jaren de centrale thema’s zijn van de scholen 

van De Zevenster.

Nieuwe centrale thema’s

Kunst en Cultuur

In de afgelopen jaren is er binnen de scholen van de 

Zevenster gewerkt aan het onderwerp kunst en cul-

tuur. Onder het motto: onderwijs is meer dan taal en 

rekenen hebben de scholen van De Zevenster naast de 

cognitieve vaardigheden ook structureel aandacht be-

steed aan de creatieve vaardigenheden. Hierbij wordt 

meer een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, het 

ontwerpen, het ontdekken en de verwondering. Deze 

fase is afgesloten met een studiedag voor alle scholen, 

in de hoop dat er een goede basis is gelegd waarop 

voortgebouwd kan worden. In dit magazine vindt u 

een verslag van deze studiedag.

Centrale thema’s voor de komende jaren

In het kader van de schoolplanontwikkeling 2015-2019 

is het ook van belang om te komen tot een aantal 

centrale thema’s voor de scholen van De Zevenster. 

Dit zijn de volgende thema’s: 

•  De Zevenster heeft in de afgelopen jaren een identi-

teitsdocument ontwikkeld en vastgesteld waarin op 

een eigentijdse manier beschreven is wat gerefor-

meerd onderwijs inhoudt. Voor de komende jaren 

zal er ingezet worden, in samenhang met het LVGS, 

op het thema: ‘Gereformeerd als sterk merk’. Er zal 

in dit kader ook opnieuw nagedacht worden over het 

benoemings -, toelatings- en ledenbeleid.

•  De scholen van De Zevenster willen relevant, 

toekomstbestendig onderwijs geven in een steeds 

veranderende complexe samenleving. Daarin is het 

belangrijk dat leerlingen meer eigenaarschap gaan 

nemen en verantwoordelijkheid gaan dragen voor 

het eigen leerproces. Daarin zullen leerkrachten de 

ontwikkeling moeten maken om meer onderwijs te 

verzorgen aan de hand van digitale leerlijnen. Hier-

door ontstaan meer mogelijkheden voor onderwijs 

op maat en afstemming op de onderwijsbehoeften 

van de leerling. Daarin zal ook aandacht moeten zijn 

voor de 21e eeuwse vaardigheden zoals: creativiteit, 

innovatie, kritisch denken en probleemoplossend 

vermogen. 

•  Om dit alles te realiseren, is het ook belangrijk dat 

medewerkers individueel blijven leren, dat mede-

werkers samen blijven leren en zo met leerlingen en 

ouders een leergemeenschap vormen.

In dit magazine wordt met name ingezoomd op de 

identiteit en de 21e-eeuwse vaardigheden.

Daarnaast staan er in dit magazine ook nog allerlei 

andere artikelen die het lezen zeker waard zijn. Ik 

hoop dat door dit magazine duidelijk wordt dat het 

onderwijs op de scholen van De Zevenster volop in be-

weging is. Dat we leerlingen op een passende manier 

willen laten leren in de volle overtuiging dat ze mogen 

stralen in het licht van Gods goedheid.

Heel veel leesplezier met dit magazine!

Gert Laarman,

Directeur bestuurder ad-interim VGPO De Zevenster

Gereformeerd als sterk merk: wat 
houdt gereformeerd onderwijs in?

Relevant, toekomstbestendig 
onderwijs in een steeds 
veranderende complexe 
samenleving. 

Medewerkers individueel en 
samen blijven leren, 
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Er zal opnieuw nagedacht worden over het 

benoemings-, toelatings- en ledenbeleid.

O.a. meer onderwijs verzorgen aan 

de hand van digitale leerlijnen. 

en zo met leerlingen en ouders een 

leergemeenschap vormen.
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Naast onze (school-)waarden wilden we ook een identiteitsdocument 

opstellen. In dit document willen we woorden geven aan wie we als 

school zijn en wat ons handelen richting geeft. Hierover zijn we als 

team en schoolraad in gesprek geweest. Tijdens deze gespreksavond 

kregen we begeleiding van iemand uit onze scholenvereniging, met 

brede ervaring op dit vlak. We hebben gekeken naar drie verschillende 

aspecten. Eerst hebben we vanuit de waarden gekeken naar onze 

eigen visie. Dit is verwoord in het beleidsdocument op identiteit.

Ten tweede hebben we het identiteitsdocument vormgegeven, waarin 

we woorden gaven aan onze identiteit en wat dit betekent voor ons en 

ons onderwijs. Ook staat hierin wat er van ouders en school verwacht 

mag worden en de daaruit voortvloeiende afspraken (manieren). 

Tot slot is er een ondertekenings-formulier ontstaan ter 

onderschrijving van ons identiteitsdocument. 

Nadat deze documenten zijn vormgegeven, is er een ouderavond 

belegd, waarin we met ouders in gesprek gingen en feedback vroegen 

op het betreffende document. Na deze avond is de feedback terug-

gekoppeld en opgenomen in het document. Nu, oktober 2015, zijn we 

bijna zo ver om het identiteitsdocument vast te stellen en in te zetten 

tijdens aanmeldingen van nieuwe leerlingen. 

Het document geldt als uitgangpunt in de aanmelding en toelating 

voor alle ouders, waarmee we een onderwijskundige relatie aangaan. 

Bij de aanmelding van iedere nieuwe leerling wordt er een 

identiteitsgesprek gevoerd, waarmee in gezamenlijkheid een vertrek-

punt wordt gemarkeerd. Dit wordt dan vervolgens bekrachtigd met de 

symbolische onderschrijving van beide partijen. 

Het is mooi om nu te mogen concluderen dat we met ons team en 

betrokken ouders onze identiteit een ‘gezicht’ hebben kunnen geven. 

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden, dan bent u van harte welkom 

om eens bij ons op school binnen te lopen en onze waarden te 

‘bewonderen’.

 

Sharon Doosje | locatie coördinator De Wegwijzer
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Wegwijzer
Steenwijk

Scholen worden steeds vaker en meer geconfronteerd met 

vraagstukken rondom de levensbeschouwelijke identiteit. 

Ook voor op onze basisschool, De Wegwijzer, werd de 

behoefte om hier kleur aan te geven steeds groter. 

Wie ben je en waar sta je voor? Dat is één van de redenen, 

dat we in februari 2014 met het team van de Wegwijzer zijn 

gaan nadenken over de identiteit op onze Gereformeerde 

school. Een lastig, maar ook interessant onderwerp in deze 

tijd, waarin veel ouders verder kijken dan alleen de 

kerkmuren. Dit betekent aan de ene kant dat het niet meer 

vanzelfsprekend is, dat Gereformeerde ouders hun kind naar 

een Gereformeerde school sturen. Aan de andere kant biedt 

het openingen voor anders-kerkelijke ouders, of ouders die 

niet (meer) bij een kerk zijn aangesloten. Maar hun kinderen 

wel graag een christelijke bijbelgetrouwe opvoeding willen 

geven en voor een Gereformeerde school kiezen. Deze 

mensen komen dan ook steeds meer op ons pad. Genoeg 

stof tot nadenken dus.

De eerste stap voor ons, was het kijken naar waar de 

Wegwijzer voor staat. Wat vinden wij als team, schoolraad en 

ouders belangrijk en wat betekent Gereformeerd onderwijs 

voor ons? We kwamen al snel tot de conclusie dat het mooi 

is, als we onze identiteit kunnen uitdragen met een aantal 

waarden. Hieruit vloeien dan een aantal normen voort die 

bij ons op school zichtbaar zijn als ‘onze manieren’. 

In maart 2014 kwamen we met ouders en schoolraad bij 

elkaar en hebben we aan de hand van kaarten op tafel, een 

waardenmuur en een waardenwijzer nagedacht over onze 

identiteit. Het was mooi om te zien dat er uit deze avond 

goede gesprekken ontstonden en we op deze manier konden 

werken aan concrete waarden voor onze school. Na verdere 

bezinning op dit onderwerp kwamen we tot vijf waarden. 

Deze waarden zijn vervolgens vertaald in ‘woord en beeld’. 

De waarden zijn: Weerbaarheid, Verwondering, Goed doen, 

Verantwoordelijkheid en Genieten.

Deze waarden zijn een mooie vertaling vanuit de 

verbondsbelofte van onze goede en grote God, het willen 

volgen in Jezus’ voetsporen en het leven met zijn Geest naar 

ons onderwijs en hoe onze manieren zijn op school. Wij 

mogen zijn liefde doorgeven, dit betekent dat we ons gedrag 

en onze houding laten bepalen door de boodschap van de 

Bijbel. Deze waarden zullen door ieder schooljaar heen, 

worden vormgegeven in verschillende thema’s, vieringen en 

overdenkingen. Daarnaast zitten deze waarden verweven in 

het onderwijs van iedere dag, en de keuzes die wij als school 

maken m.b.t. veranderingen en vernieuwing. 

Aan het begin van dit schooljaar hebben we de eerste waar-

denposter ‘Weerbaarheid’ onthuld, een bijzonder moment 

waar we samen met de kinderen naar toe hebben mogen 

werken.  

GOD IS DE GEVER VAN ALLES | INDRUKWEKKEND
SAMEN BELEVEN | GROEIEN & BLOEIEN

ONZE SCHEPPER BRON VAN LEVEN | 
ZORGDRAGEN VOOR NATUUR 

De WegWijzer | Gasthuislaan 90 | Steenwijk | 0521 - 51 56 43 |info@wegwijzersteenwijk.nl 
Onze school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs ‘De Zevenster’ | www.jemagstralen.nl

Levensbeschouwelijke 

identiteit op de Wegwijzer
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In de maand september zijn er in de bovenbouw verkiezingen gehouden. Er is één leerling uit 

groep vijf en één leerling uit groep zes verkozen. Groep zeven en acht mogen twee leerlingen 

afvaardigen naar de leerlingenraad. Deze leerlingen zijn democratisch verkozen. De leerkrachten 

konden aan de hand van een PPP aan de groep vertellen wat de leerlingenraad inhoudt. Op deze 

manier krijgen kinderen er een beeld van en kunnen ze ook gericht kiezen. De leerlingen die 

gekozen zijn, zijn erg enthousiast en willen graag beginnen!

Tja… en bij een echte vergadering hoort natuurlijk ook een agenda. En drinken met wat 

lekkers…. De eerste keer heb ik als leerkracht de agenda aangeleverd maar het is de bedoeling 

dat de voorzitter samen met de secretaresse de agenda maakt. Uiteraard met hulp van mij. 

De secretaresse maakt na afloop van de vergadering de notulen. Deze notulen gaan naar de 

teamleden, de schoolraad en de MR.
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Op onze scholen zijn ouders vertegenwoordigd 

in de medezeggenschapsraad. Ze kunnen 

meedenken en meepraten over verschillende 

zaken die met school te maken hebben.

Levensboom
Rouveen

Sinds dit jaar hebben we op ‘de Levensboom’ ook een 

leerlingenraad. Dit is geen wettelijke verplichting. Toch 

vinden wij het belangrijk dat de directie (locatiecoördinator) 

regelmatig met leerlingen uit verschillende groepen vergadert 

over zaken die met school te maken hebben. Onze leerlingen 

zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer en de afspraken op 

onze school. We willen ze daarom ook betrekken bij sommige 

beslissingen.

We hebben daarbij de volgende doelstellingen voor ogen:

•  We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school 

bevorderen.

•  We willen actief burgerschap bevorderen.

•  We willen werken aan competenties als creativiteit, innovatie, 

kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, 

samenwerking en sociale vaardigheden.

•  We willen leerlingen mee laten denken en praten over 

onderdelen van het schoolbeleid.

•  We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor 

zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het 

bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, 

maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt.

We willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze 

school. Zo laten we geen informatie liggen. De leerlingen zijn 

immers de feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom 

zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de 

leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden.
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Ik zal mij zelf eerst voorstellen: ik ben Arjen Paulusma, getrouwd met

Suzanne en vader van twee zoontjes, Ezra en Boaz. Op dit moment 

ben ik ruim 9 jaar werkzaam in het basisonderwijs, eerst in Oegstgeest 

en nu, sinds augustus dit schooljaar, op De Planthof in Nieuwleusen

In de zomer ben ik met mijn gezin verhuisd van Alphen a/d Rijn naar

Hattem. Een wens kwam uit: dichter bij familie wonen. We wonen 

nu in een huurappartement in het prachtige gezellige centrum van 

Hattem. Komende zomer hopen we in ons nieuw te bouwen huis te 

kunnen trekken.

De afgelopen jaren heb ik vooral veel ervaring opgedaan in de mid-

denbouw en dan voornamelijk in groep 3. Zelf vind ik het prachtig 

om te zien hoe kinderen gedurende een schooljaar helemaal tot lezen 

komen. Op de Planthof sta ik voor groep 7/8. Dat is een uitdaging, 

maar daar houd ik van. Ik zie dit als een mooie kans om mezelf te 

ontwikkelen. 

“Waar je mag groeien!” is het motto van De Planthof. Hier wil ik

mijzelf als leraar hard voor maken. Dat kinderen zichzelf ontdekken, 

God mogen ontdekken en verwonderd mogen raken van de wereld om 

hen heen. Als leraar mag ik daar aan meewerken, een mooier beroep 

kan ik mij haast niet voorstellen.
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Arjen Paulusma leerkracht in Nieuwleusen

“Woorden die mij als leraar typeren zijn: 
  leergierig, coöperatief ,consequent, professioneel”
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Margriet Bouwhuis leerkracht in Meppel

Mijn naam is Margriet Bouwhuis en mijn 

meisjesnaam is Tempelman. Ik ben geboren 

in Hardenberg en ben als baby verhuisd 

naar Mariënberg. Daar heb ik tot mijn 21e 

gewoond en toen ben ik weer verhuisd naar 

Hardenberg, samen met mijn man Dennis 

Bouwhuis. Wij zijn op 8 juli 2011 getrouwd. 

Op dit moment wonen wij met veel plezier in 

ons huis, wat wij vorig jaar februari gekocht 

hebben. Het huis is helemaal naar onze 

smaak ingericht en het is elke keer weer een 

feest om thuis te komen. Eind dit jaar pakken 

wij de badkamer aan en dan is het “af” voor 

zover dat kan met een eigen huis. 

Na het volgen van middelbaar onderwijs, ben 

ik gestart op het Alfa College in Hardenberg. 

Daar heb ik de opleiding sociaal pedagogisch 

werker gevolgd. In die tijd liep ik stage in het 

onderwijs omdat ik eigenlijk al wist dat ik 

graag voor de klas wilde. Dit was al zichtbaar 

vanaf mijn 4e levensjaar en zo moesten mijn 

knuffels en poppen functioneren als kinde-

ren in mijn eigen klas. Op zulke momenten 

straalde ik het meest. Na het behalen van 

mijn diploma ben ik gestart op de PABO. 

De stages waren top, lekker doen wat ik leuk 

en plezierig vond. Na 4 jaar eindelijk mijn 

diploma op zak en mijn onderwijscarrière 

stond voor de deur. 

Ik ben begonnen met invallen op verschil-

lende scholen. Veelal in de buurt van Har-

denberg en omstreken. Wat gaf dat werken 

mij een plezier! Gelukkig mocht ik ook veel 

langdurige invalbanen oppakken en zo kon 

een goede band, met leerlingen, opgebouwd 

worden. Vorig schooljaar heb ik een heel jaar 

in het ZML onderwijs gewerkt, de Boslust-

school in Ommen. Een plek waar ik met veel 

plezier heb gewerkt. Dat schooljaar ben ik 

ook gestart met het volgen van een master-

studie SEN (special education needs). Na het 

behalen van dit diploma (hopelijk augustus 

2016) mag ik mij gedragsspecialist noemen. 

Een titel die waarschijnlijk goed bij mij past 

en waar ik echt wat mee wil gaan doen in het 

onderwijs. Dus ik bikkel nog even hard door 

dit jaar! 

Natuurlijk doe ik ook nog wel meer leuke din-

gen. Zo vind ik het heerlijk om te winkelen, 

gezellige dingen doen met vrienden/familie 

en lekker uit eten te gaan. Naast deze dingen 

fitness ik 3x in de week. Althans, dat is mijn 

voornemen maar met een fulltime baan en 

een studie is dat niet altijd haalbaar. 

Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op 

de Johannes Calvijnschool in Meppel. Dit is 

overigs ook mijn eerste Zevenster school. Via 

een sollicitatieprocedure ben ik hier binnen 

gerold. In deze eerste weken is het mij opge-

vallen dat de Calvijnschool een gezellige en 

sfeervolle school is, waar we leren van en met 

elkaar. Een school waar leerkracht én leerling 

mogen stralen! 

“Ik wist al vanaf mijn 4e dat 
  ik graag voor de klas wilde”

ZKAA
Doorhalen
dat
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en antwoorden te komen. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen 

wijze. Iedereen is ook op zijn eigen manier ‘knap’. De één leert 

door het voor zich te zien, de ander door de proberen of te ervaren 

en een derde leert door het op te schrijven. Bij M.I. stippelen 

leerlingen zelf te route uit en schetst de leerkracht de kaders. Er 

worden kritische eisen gesteld aan het gemaakte en geleerde werk. 

De leerlingen leren samen tot oplossingen te komen en elkaars 

sterke kanten hierbij zien en te benutten. Hiermee leren kinderen 

zichzelf en elkaar ook waarderen in hun kennen en kunnen. Hierbij 

vragen we om veel creativiteit. M.I. wordt primair ingezet bij de 

wereld oriënterende vakken. 

Leren in Beeld
Bij Leren in Beeld richten de leerkrachten hun klassenmanage-

ment en instructie in om de leerlingen een enorme mate van 

eigenaarschap bij te brengen, voor hun leerproces en gemaakte of 

geleerde werk. Zelfstandigheid (en dus zelfregulatie) is essentieel 

bij dit concept. Deze wijze van handelen is doorzeefd in eigen-

lijk alle schoolvakken, maar krijgt de meeste nadruk tijdens de 

basisvakken (taal, rekenen en lezen). De leerkrachten en leerlingen 

worden binnen dit concept ‘gedwongen’ om te reflecteren op hun 

eigen handelen. 

ICT & Mediawijsheid
De inzet van ICT-middelen en het bijbrengen van de geletterdheid 

hierin, is voor ons slechts één, maar zeker niet de onbelangrijkste 

pijler, onder de vaardigheden en het leren van de 21e eeuw. In de 

praktische zin worden kinderen wegwijs gemaakt in de digitale 

wereld. En dat is veel meer en breder dan alleen maar het digitali-

seren van onderwijsmethodes. Het onderliggende en vooral hoger 

liggende doel is dat de kinderen leren waar en hoe ze tot kennis en 

informatie kunnen komen. En hoe vaak betrappen we onszelf er 

niet op dat onze kinderen ons op het gebied van de ICT-geletterd-

heid altijd een paar passen voor zijn. Het is dan vooral van belang 

dat ze de ‘wijsheid’ hebben om hiermee om te gaan. Ook met het 

oog op de steeds grotere rol van de (sociale) media in ons leven. 

Bijkomend element is dat de rol van de Engelse vaardigheden 

steeds groter wordt in de (mondiale) communicatie of bij het 

werken in de digitale wereld. Sinds dit jaar wordt hierop ingezet 

op de Calvijnschool bij wijze van een pilot in de hoogste groepen. 

Het internationale talenprogramma Rosetta Stone is voor ons een 

erg verrijkend instrument, waarbij kinderen volledig zelfstandig, 

op eigen niveau en snelheid én bij wijze van ‘onderdompeling’ de 

Engels taal aanleren in schrijven, luisteren en vooral spreken. 

Nu zijn de meeste elementen in die cocktail van de eenentwintig-

ste eeuw op onze school benoemd en hier werken we iedere dag 

met passie aan. Maar de meest wezenlijke – en deze is niet be-

schreven in de 21th Century Skills – is het opvoeden en ontwikke-

len in Gods licht. De toekomst is vaak ongewis en hierop proberen 

we ons zo goed en zo kwaad als dat soms gaat voor te bereiden. 

Maar wat we de kinderen bovenal willen leren en voorleven, is dat 

er binnen het verbond dat onze Schepper door zijn Zoon met ons 

aanging een hele duidelijke toekomst voor ons klaar ligt. Mis-

schien een toekomst zonder ICT, maar wel met alle elementen van 

samenwerking en creativiteit en vooral onze fantasie ver te boven 

gaand. Glorieus!

Werner Bouwmeester | locatiedirecteur 

Project Media Masters® 

De dagelijkse invulling van ons leven wordt in steeds 

grotere mate bepaald en ingekleurd door de (sociale) 

media. Om hier – vooral ook voor kinderen – op een 

goede manier mee om te gaan, is niet altijd even 

gemakkelijk. Het is soms lastig om hierin de juiste 

keuzes te maken. 

Daarom gaan in november met groep 6 t/m 8 

meedoen met de Mediamaster 2015®. Dit is een 

interactieve game, die erop gericht is om de kinderen 

te leren op een goede manier om te gaan met media. 

Wat is het leuke van media?, zitten er ook gevaren 

aan media?, wat is het hebben van een digitale 

identiteit? Allemaal vragen waar we in de week van 

de mediawijsheid over na gaan denken. 

De week van de mediawijsheid vindt plaats van 20 – 

27 november. 

Calvijnschool
Meppel

“Leren doe je voor later!” Dat is een veel 

gebruikte uitspraak richting de school-

gaande jeugd. Maar wat is dat ‘voor later’ 

precies? Hoe ziet ‘later’ eruit? En wat komt 

er dan ‘later’ allemaal op ons af? 

Mensen maken vaak grote plannen, maar 

we kunnen slechts een klein stukje van 

ons leven vooruit plannen – en ook dan 

verloopt het vaak anders dan we hadden 

gedacht. Ieder jaar haalt de ontwikkeling 

ons links en rechts in. Techniek staat voor 

niets! Wanneer we terugkijken naar de laat-

ste decennia, lijkt die ontwikkeling alleen 

maar meer en meer in een stroomversnel-

ling te raken. Hoe manifesteer je je in dit 

geheel als basisschool? Want daar zit de 

toekomst. Hoe bereid je de leerlingen van 

tegenwoordig voor op het inhaken op deze 

stroomversnelling?

Ook op de Calvijnschool wordt er nage-

dacht over hoe we de leerlingen in onze 

school hierop kunnen voorbereiden. En 

welke vaardigheden er nodig zijn om in de 

21e eeuw succesvol te zijn in de samenle-

ving. Een vraag van iedere dag. Ook een 

doel dat je voor je gevoel iedere dag moet 

bijstellen. Want als er iets ongewis is, is het 

wel de toekomst. 

Leerlingen moeten worden voorbereid 

in het omgaan met al die veranderingen. 

Er bestaat niet één kennis of een speci-

fiek kunnen om antwoord te bieden op 

alles wat er misschien nog op ons af gaat 

komen. 

Een ‘21e eeuwse jongere’ is juist iemand 

die analyserend en creatief tot oplossingen 

kan komen binnen onvoorziene omstan-

digheden. Dat vraagt samenwerking, com-

municatie, zelfregulatie maar ook sociale 

en culturele vaardigheden. En natuurlijk 

hoort daarbij ook het belang van de digitale 

geletterdheid (of zoals u wilt de ICT). 

Al deze vaardigheden zijn in een cocktail 

gegoten. We noemen deze cocktail de

‘21th Century Skills’. 

Op de Calvijnschool wordt geprobeerd om 

iedere dag in te steken op deze vaardig-

heden door de wijze waarop er instructie 

wordt gegeven, kinderen worden bevraagd 

of voor een casus gesteld. 

Maar ook vragen we eigenaarschap voor en 

creativiteit in hun werk. Buiten de kaders 

leren denken en kritisch kijken. Dit eist 

samenwerking en communicatie. 

Bij een drietal onderwijsconcepten op de 

Calvijnschool worden deze vaardigheden 

heel nadrukkelijk geëtaleerd:

Meervoudige Intelligentie (M.I.)
Er is niet altijd één antwoord mogelijk en 

er zijn verschillende manieren om tot leren 

Leren voor later! 

Vaardigheden voor de 21e eeuw.

 21th Century Skills

• creativiteit

• probleemoplossingsvaardigheden

• kritisch denken

• communiceren

• samenwerken

• digitale geletterdheid

• sociale en culturele vaardigheden

• zelfregulering
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Planthof
Nieuwleusen

onderwijs van de 21e eeuw: ipc als antwoord.

Op De Planthof werken wij al een aantal jaren op de 

middagen met International Primary Curriculum (IPC). 

In de verschillende thema’s worden alle zaakvakken 

geïntegreerd aangeboden. IPC heeft het stramien waarin 

alle leerlingen eerst worden geënthousiasmeerd tijdens 

het startpunt. Een zwendel aan de pomp der verbeel-

ding, door middel van ervaringsgerichte situaties. Vanuit 

dat enthousiasme wordt er aan de leerlingen tijdens 

de kennisoogst gevraagd wat zij al allemaal weten over 

het thema. Vanuit die kennisoogst worden er klassikale 

doelen geformuleerd en bedenken leerlingen individu-

ele doelen op het gebied van kennis, vaardigheden en 

sociaal-emotionele doelen. Ieder thema wordt afgesloten 

met een afsluiting, waarin de leerlingen laten zien - en 

vieren - wat ze geleerd hebben.

Het IPC is door zijn inhoud en activiteiten een antwoord 

op de 21e eeuwse vaardigheden. De activiteiten zijn 

gericht op samenwerking, ontdekkend en ontwerpend 

leren. De leerlingen zijn op een coöperatieve manier 

bezig om de doelen te behalen. In de verwerkingen zijn 

de leerlingen vrij om meervoudige intelligentie toe te 

passen en hun eigen creativiteit te etaleren. 

Het proces tijdens de verwerking van opdrachten en het 

behalen van de vastgestelde doelen is van groot belang. 

De leerkracht pakt zijn rol als coach en daagt de leerlin-

gen uit tot kritisch denken en probeert het probleemop-

lossend vermogen te stimuleren. 

Met betrekking tot ICT-geletterdheid biedt IPC steeds 

meer mogelijkheden. De volgende stap - die we als 

school willen maken - moet o.a. worden ondersteund 

door het aanschaffen van meer devices. Met goed mate-

riaal en de juiste begeleiding worden de leerlingen ook 

op dat gebied voorbereid op en ingeleid in een wereld 

die steeds meer online en in de cloud werkt.

Het IPC is ooit ontstaan voor de kinderen van Shell-

medewerkers in het buitenland. Door die oorsprong is 

het IPC erg gericht op internationale doelen en bespreekt 

het veel culturele verschillen. Burgerschap krijgt hiermee 

een plek doordat leerlingen bewust werken aan hun 

sociale vaardigheden en daarnaast de leerlingen leren 

reflecteren op het verloop van eigen (groeps)processen. 

Dit met het idee dat het lerend en creërend vermogen 

van een groep groter kan zijn dan dat van ieder individu 

afzonderlijk.

Zijn wij klaar voor de 21e eeuw? Nee, maar door middel 

van IPC zijn we op weg om onze leerlingen steeds meer 

voor te bereiden op de samenleving waarin wij leven.

Wieger Tepper en Egbert Prins

Een ding is zeker: de jeugd van nu moet worden 

toegerust met kennis en vaardigheden die nodig zijn 

om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze 

nieuwe maatschappij. 
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SBO Het Speelwerk

In Zwolle aan de Bachlaan in de wijk Holterbroek staat SBO school Het  

Speelwerk. Een gereformeerde SBO school, in 1986 begonnen als LOM school 

(school voor Leer en Opvoedings Moeilijkheden). Vanaf 1998 werd de school  

een SBO school (school voor Speciaal Basis Onderwijs) en waren ook leerlingen  

van de vroegere MLK (Moeilijk Lerende Kinderen) welkom. Sinds die tijd zitten 

deze leerlingen bij elkaar in de groep.

 
SBO Het Speelwerk

Een SBO school heeft meer mogelijkheden en voorzieningen 

dan een reguliere basisschool. De groepen zijn kleiner (maxi-

maal 17 leerlingen, gemiddeld 15); er is een orthopedagoog, een 

logopedist, er heeft een fysiotherapeut zitting in school, er is een 

schoolmaatschappelijk werker en een vakleerkracht voor gym. De 

kleutergroep heeft altijd een onderwijsassistent, de andere groe-

pen waar nodig en indien mogelijk. Zo wordt er met meer mensen 

naar de leerlingen gekeken.

Het Speelwerk is een kleine school, er zitten op dit moment 68 

leerlingen op, verdeeld over 5 groepen. Vanaf het begin van dit 

schooljaar zijn we met een aparte groep gestart: de Schakelgroep 

(groep S). Daarover vindt u elders op deze pagina’s informatie.

Aanpak

Wat al onze leerlingen nodig hebben is duidelijkheid, voorspel-

baarheid en rust. Dat wordt dan ook standaard geboden. In de 

school heerst rust en orde. Er wordt gewerkt volgens een vast 

dagritme. Na elk uur werken is er een pauze van 10-15 minuten, 

waarop de leerlingen naar buiten kunnen. Daar is een groot plein 

Beste ouders, medewerkers, leden van De Zevenster

Aan het eind van 2015 kijken we als bestuur terug op 

een veelbewogen jaar voor De Zevenster. Het vertrek 

van onze directeur-bestuurder Aldert Hoksbergen, 

het externe onderzoek naar de meest toekomstbe-

stendige aansturing voor onze schoolvereniging en 

vervolgens daaruit voortvloeiend de verkennende 

gesprekken met VGPO Accretio en het nu lopende 

fusieonderzoek.

Zoals we eerder hebben aangegeven zijn we er als be-

stuur van overtuigd dat het voor de toekomst van De 

Zevenster en voor het behoud van het gereformeerde 

onderwijs in de regio van belang is de mogelijkheid 

tot fusie met Accretio te onderzoeken. In september 

hebt u een nieuwsbrief ontvangen waarin we u bijge-

praat hebben over de stand van zaken met betrekking 

tot het fusieproces.

Op het moment dat u dit magazine leest zult u 

de tweede nieuwsbrief al hebben ontvangen of op 

korte termijn krijgen. We vinden het belangrijk dat 

iedereen die betrokken is bij De Zevenster goed is 

geïnformeerd over waar de nu staan. Ik zal de inhoud 

van de tweede nieuwsbrief hier niet herhalen. Wel 

kan ik aangeven dat de gesprekken in de fusiewerk-

groepen en in de stuurgroep positief verlopen en er 

in een goede sfeer met elkaar wordt gesproken over 

de overeenkomsten en de verschillen tussen beide 

verenigingen. Veel zaken doen we hetzelfde of zijn 

op dezelfde manier geregeld, sommige zaken zijn 

verschillend. We realiseren ons allemaal dat een fusie 

niet iets is wat je ‘even’ regelt. Het heeft tijd nodig! 

Tijd om tot goede inzichten te komen en tijd om aan 

elkaar te leren kennen. 

De verwachting is dat we begin 2016 de fusie-effect-

rapportage kunnen opleveren. Hierin komt naar 

voren hoe beide verenigingen er voor staan en of 

het verstandig is te gaan fuseren. De rapportage 

van alle werkgroepen vormen hiervoor de basis. Is 

de fusie-effect-rapportage positief dan zal er een 

voorgenomen besluit tot fusie worden genomen en 

zal de GMR hierover advies gaan uitbrengen. Is dit 

advies positief dan zal het besluit voorgelegd worden 

aan de ALV. Binnen De Zevenster bestaat de ALV uit 

twee schoolraadleden per school. Per schoolraad kan 

er één stem worden uitgebracht. Na het besluit van 

de ALV zal er onder de leden van De Zevenster een 

referendum plaatsvinden waarbinnen de leden door 

hun stem uit te brengen aan kunnen geven of zij in 

kunnen stemmen met het besluit van de ALV. Vooraf-

gaand aan dit referendum zal er nog een informatie-

avond voor leden plaatsvinden.

Een spannende tijd waarin veel mensen zich (extra) 

inzetten voor de toekomst De Zevenster. We zijn be-

nieuwd wat 2016 ons brengt. Gelukkig weten we ons 

daarin afhankelijk van onze hemelse Vader. In alles 

wat we doen en bedenken is Hij erbij!

Heeft u vragen? Stel ze gerust. 

Dat kan via de mail van het secretariaat van 

De Zevenster: secretariaat@dezevenster.nl

Namens het Toezichthoudend bestuur,

Joke Top, Voorzitter

Fusiefeiten

14
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met veel speelmogelijkheden. Zo kan de pauze een rustmoment 

zijn en levert het niet extra stress op. De methodes die gebruikt 

worden zijn afgestemd op deze leerlingen.

Welke leerlingen

De leerlingen die hier komen hebben vaak gecombineerde 

problemen: ze kunnen zich moeilijk concentreren door AD(H)D, 

zijn prikkelgevoelig; vaak ook beïnvloeden aan autisme verwante 

stoornissen (of kenmerken daarvan) het leren. De leerkrachten 

op Het Speelwerk weten hoe ze met deze leerlingen om moeten 

gaan. Ze kijken verder dan het gedrag van het kind, ze treden de 

leerlingen open en liefdevol tegemoet, en zijn tegelijk ook duidelijk 

en consequent. Andere leerlingen leren langzamer, hebben meer 

tijd nodig, leren vooral door praktisch bezig te zijn. 

De leerlingen zijn hier onder ‘gelijken’ en voelen zich niet meer 

een buitenbeentje, wat ze veel rust en zelfacceptatie geeft. Daar-

door kunnen ze meer zichzelf zijn of weer worden. We proberen 

de leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving: 

zelfredzaam, bewust van eigen mogelijkheden en onmogelijkhe-

den. De meeste leerlingen stromen uit naar VMBO Basisberoeps 

of Kaderberoepsgerichte leerweg. Een deel naar Praktijkgericht 

onderwijs en een deel naar TL of Havo.

Ouders

Als ouders ken je je kind het best. Samen met de ouders gaan we 

dan ook op zoek naar de mogelijkheden van de leerling. Samen 

stellen we een ontwikkelperspectief vast, wat elk half jaar weer 

wordt besproken met de ouders en opnieuw vastgesteld. Korte 

lijntjes zijn belangrijk, daarom zijn er veel contactmomenten. De 

leerlingen worden betrokken bij hun leerproces: wat wil je nog 

leren? In hun portfolio geven ze aan waar ze goed in zijn en waar 

ze trots op zijn.

Identiteit

Het Speelwerk is een gereformeerde school. Dat betekent dat 

we leven en werken met de Bijbel als richtlijn. We proberen naar 

elkaar en naar de leerlingen te kijken door de ogen van Christus: 

liefdevol, begripsvol, welkom, oog voor de noden, steeds weer ver-

gevend en opnieuw beginnen. We proberen dat de leerlingen voor 

te doen, spreken daar met ze over en leren het ze. Naar aanleiding 

van een Bijbelverhaal wat verteld is, volgt regelmatig een geloofs-

gesprek: wat betekent dit voor jou, voor ons? En we verwonderen 

ons met de leerlingen over Gods Schepping. 

Eens per jaar houden we een grote viering in de naastgelegen kerk, 

waar we met ouders, opa’s, oma’s, oud leerlingen en belangstel-

lenden samen zingen over de rijkdom van ons geloof. De leerlin-

gen leren er mee op de voorgrond te treden en iets te presenteren.

Passend Onderwijs

Het SBO komt in beeld wanneer een leerling helemaal vastloopt 

op het reguliere onderwijs. De school moet aantonen dat alles is 

gedaan om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. 

Als dit geen of te weinig resultaat op heeft geleverd, kunnen 

school en ouders besluiten een aanvraag te doen voor toelating 

tot het SBO. De Intern Begeleider van de basisschool zal alle 

benodigde informatie naar de commissie (Commissie toewijzen 

en toelaatbaarheid) sturen die hierover een besluit neemt. Dat kan 

op elk moment in het jaar, dus niet alleen bij de wisseling van de 

schooljaren. Zij beoordelen of de school genoeg gedaan heeft, of 

de leerling in aanmerking komt voor SBO, of dat wellicht Speciaal 

Onderwijs beter past.

De Schakelgroep

Op Het Speelwerk hebben we een extra groep, die we de Scha-

kelgroep hebben genoemd. Op school noemen we dit ook wel 
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‘Groep S’, net zoals alle groepen bij ons op school een letternaam 

hebben.

Deze groep is ‘open’ op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 

donderdagmorgen. Juf Els van Dijk staat alle morgens voor deze 

groep, op woensdag samen met juf Lisette Timmerman. In deze 

groep is ruimte voor kinderen, die het even nodig hebben uit de 

reguliere groep te kunnen gaan en/of extra begeleiding nodig heb-

ben bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. Ze kunnen dan 

voor een periode van 12 weken naar De Schakelgroep komen, waar 

ze zo goed als mogelijk begeleid zullen worden bij het aanleren 

van die vaardigheden, zodat ze daarna weer naar hun reguliere 

groep terug kunnen. Soms kan teruggaan niet en zal er meegeke-

ken worden naar een andere helpende oplossing. Bij terugplaat-

sing zullen we een zorgvuldig terugplaatsingstraject uitzetten.

Omdat plaatsing op dit moment alleen op de ochtenden kan, zal 

er per leerling bekeken moeten worden hoe de middag het best 

ingevuld kan worden.

Wat doen we in de Schakelgroep?

In de Schakelgroep ligt de nadruk sterk op welbevinden en (weer) 

gemotiveerd raken om op school aan de slag te gaan of kunnen 

gaan. Ook zelfvertrouwen en succeservaringen zijn belangrijke 

items, waar we veel aandacht aan schenken. Daarnaast zijn emo-

tie- en gedragsregulatie van belang. Tegelijk zien we dit allemaal 

ook als belangrijke leervoorwaarden en hebben de leerlingen dit 

nodig om verder te kunnen komen. Daarnaast stellen we samen 

met de leerlingen doelen, die ze willen behalen en kijken we samen 

naar hun gedrag en de effecten daarvan. De leerling wordt hierin 

zelf nauw betrokken, zodat het steeds meer de verantwoordelijk-

heid leert dragen voor zijn eigen gedrag en de doelen die hij wil 

behalen. Ook wordt hij zich bewust van zijn eigen mogelijkheden 

om keuzes te maken. Daarnaast is er uiteraard alle aandacht voor 

leren en ontwikkeling. Dit gebeurt veelal op individueel niveau, 

afgewisseld met een aantal gezamenlijke groepsactiviteiten.

We werken planmatig met iedere leerling, hebben regelmatig korte 

evaluatie- of coachingsgesprekjes met hen en we houden bij welke 

doelen behaald worden. D.m.v. observatie en coaching wordt er 

goed meegekeken met de leerlingen en naar wat ze nodig hebben. 

Dit wordt meegenomen in het Handelingsplan en de te stellen 

doelen. Binnen de school heeft de Schakelgroep een rustige, eigen 

plek met eigen ingang. Zo nodig worden er aparte pauzes ingezet.

Voor wie is de Schakelgroep?

De Schakelgroep is eigenlijk voor alle kinderen van groep 3-8 die 

dat nodig hebben of het even goed kunnen gebruiken. Vaak zijn 

dit kinderen die ernstig overprikkeld zijn, die het echt even niet 

redden in hun eigen groep, die een dag op school niet volhouden 

en dreigen thuis te komen zitten of die compleet vastlopen met 

hun eigen gedrag. Ook bij vragen rondom bepaald gedrag of bij 

verschillen in visie tussen ouders en school kunnen we binnen de 

Schakelgroep meekijken en zo nodig mensen met extra expertise 

inschakelen. Het kunnen ook kinderen zijn, die extra vaardigheden 

willen/moeten leren, bijvoorbeeld werken volgens het TEACCH-

principe of bepaald gedrag en/of emoties leren reguleren. In 

een reguliere groep lukt dat niet altijd, kom je vaak handen en 

mogelijkheden tekort en loopt de leerling (en soms ook de groep 

en/of de leerkracht) steeds verder vast.  Een plaatsing in de 

Schakelgroep kan dan uitkomst bieden bij wijze van time-out, extra 

observatie of een veilige plek om nieuwe vaardigheden te leren.

Hoe werkt plaatsing in de Schakelgroep?

Op het moment dat school tot de conclusie komt, dat het zo niet 

langer gaat of dat een plaatsing in de Schakelgroep wenselijk is, 

kan de Intern Begeleider contact opnemen met de Trajectbege-
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Vacature Toezichthouder 

Binnen het toezichthoudend bestuur (THB) van VGPO  
De Zevenster ontstaat binnenkort een vacature.

Van de kandidaat wordt verwacht:
- 

- 

  Lidmaatschap van VGPO De Zevenster en hartelijk 
belijdend lid van GKv, CGK of NGK.

- 
 Gevoel bij en kennis van bestuurlijke verhoudingen.

- 

- 

  Betrokken en loyale houding naar het gereformeerd 
onderwijs van VGPO De Zevenster.

-  HBO / Wetenschappelijk werk-/denkniveau.
  

Basiskwaliteiten:
a)   In staat om kritisch te kunnen doorvragen, aan-

geleverde stukken te beoordelen en om een klankbord 
voor de directeur-bestuurder te zijn.

b)   De persoonlijkheid om positief, initiërend en pro-
actief samen te werken.

c)   Bereid zijn om een cultuur van openheid en dialoog 

 

te stimuleren en ondersteunen.

Het THB hanteert een algemene profielschets, waarin 
de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid worden 
verwacht, zijn opgenomen.

Het THB vergadert normaal gesproken ongeveer 8 keer 
per jaar. Vanwege het lopende fusietraject met VGPO
Accretio zal er gedurende het eerste jaar een hogere 
vergaderfrequentie zijn. Er is geen honorarium, reiskosten
kunnen worden gedeclareerd.

VGPO De Zevenster
Wij gaan voor onderwijs met uitstraling!
Wij willen dat kinderen centraal staan in 
ons onderwijs.
Vanuit de Bijbel zien we onze verantwoor-
delijkheid om de kinderen de liefde van 
Jezus Christus te laten zien en daaruit te 
leven en te werken.

Op dit moment onderzoekt het THB
van De Zevenster de mogelijkheid voor
een fusie met VGPO Accretio.

Voor meer informatie over de werkwijze
van het THB verwijzen we naar:
     Het bestuursstatuut
     De profielen voor toezichthouders
     (www.dezevenster.nl/beleid)

 
 

Wilt u reageren op de vacature, schrijf dan 
naar onderstaand adres:

secretariaat@dezevenster.nl

of per post: Postbus 93, 7940 AB Meppel.

We zien graag uw korte motivering en C.V.
tegemoet. 

Meer informatie is telefonisch verkrijgbaar
bij: Joke Top, voorzitter THB 06 - 12 17 82 88
 

 

Je mag stralen 
Ons motto heeft alles te maken met de uitstraling die we willen hebben als actuele
onderwijsorganisatie.
Binnen De Zevenster streven we dagelijks naar optimale kwaliteit door goed onderwijs, een positieve
sfeer en hoge professionaliteit. Elke medewerker is een spiegel van Gods Liefde en een voorbeeld
voor de kinderen.
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leider van Florion. Na overleg kan er contact gezocht worden 

de Intern Begeleider van SBO Het Speelwerk en zullen we de 

procedure opstarten. We zullen allereerst aan school vragen een 

soort startdocument in te vullen met de eerste gegevens van de 

leerling. Daarna zullen we een intakegesprek afspreken, liefst met 

ouders en school tegelijk. Op basis daarvan zullen we kijken of 

plaatsing mogelijk is en aan welke doelen de leerling zal moeten 

gaan werken. Na ongeveer twee weken zal de leerkracht van de 

Schakelgroep een Handelingsplan opstellen. Na ongeveer 6 weken 

zal er een tussenevaluatie met ouders en school gepland worden 

en dan na ongeveer 12 weken de eindevaluatie. Op basis hiervan 

wordt beoordeeld of de leerling terug kan naar de reguliere groep, 

nog een periode in de Schakelgroep nodig heeft of dat er zo nodig 

verwijzing naar een andere vorm van onderwijs nodig is.

Deze procedure vinden we belangrijk, maar zal nooit ‘urgente’ plaat-

sing van een leerling in de weg staan. In voorkomende gevallen zullen 

we hiervan af kunnen wijken.

Hoe gaat de aanmelding?

Zoals eerder vermeld loopt de plaatsing voor scholen aangesloten 

bij Florion via de Trajectbegeleiders. Nadat met hen is overlegd, 

kan er contact gezocht worden met SBO Het Speelwerk. Voor 

andere scholen kan er direct contact gezocht worden met SBO Het 

Speelwerk en zullen we per situatie bekijken hoe de lijnen lopen en 

of plaatsing mogelijk is.

Voor vragen kan natuurlijk altijd vrijblijvend contact opgenomen 

worden. Ook bent u welkom om eens op de school te komen 

kijken.

Contactgegevens SBO Het Speelwerk:

Locatiedirecteur: Arco van Diggele (hetspeelwerk@vgpo-accretio.nl)

Intern Begeleider: Marlijn Sonneveld (msonneveld@vgpo-accretio.nl)

Bachlaan 152, 8031 HL Zwolle

038-4217961

www.hetspeelwerk.nl

 - katern SBO Het Speelwerk - 
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Tijs Huisman 
leerkracht in Meppel

Tijdens de Zevensterstudiedag heb ik velen 

van jullie al gezien en gesproken! Via deze 

weg wil ik ook graag van de mogelijkheid 

gebruik maken om mezelf voor te stellen. 

Mijn naam is Tijs Huisman 35 jaar, getrouwd 

met Geesje en samen hebben we drie prach-

tige kinderen. Een zoon van 7 een dochter 

van 4 en een dochter van 15 maanden. Een 

heerlijk fijn gezin waar we erg dankbaar voor 

zijn! 

Sinds 2010 wonen we in Steenwijk, daar-

voor hebben ik een aantal jaren in Zwolle 

gewoond. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, 

hier heb ik 20 jaar gewoond, na mijn LTS en 

SPW opleiding ben ik in Zwolle de PABO 

gaan doen. In PABO 3 en 4, heb ik stage ge-

lopen op de toenmalige Dr. K. Schilderschool, 

nu genaamd de Smaragd. Ik heb hier met 

succes mijn LIO afgerond en heb hier een 

baan gekregen. De afgelopen tien jaar heb ik 

met veel plezier op deze school mogen wer-

ken. Na tien jaar is het voor mij nu tijd voor 

een nieuwe uitdaging die heb ik gevonden op 

De Calvijnschool in Meppel.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sport, 

zowel actief als ook met Studio Sport. Ik hou 

er niet zo van om stil te zitten en ben dus 

altijd wat druk met van alles. Jeugdwerk, 

Klussen, moestuin, op stap met het gezin, 

koken en zo kan ik nog wel een aantal dingen 

noemen. 

In mijn werk vind ik het prachtig om ‘echt’ 

contact te hebben met de kinderen die aan 

mij gegeven zijn. Een diepgaand gesprek, dat 

extra schouderklopje, die glimlach van het 

kind of net even dat extra stukje aandacht. 

Gewoon genieten dus….. Ik wens dat ieder-

een toe en hoop dat zelf heerlijk te kunnen 

blijven doen.

Renske van Turennout 
leerkracht in Meppel

Mijn naam is Renske van Turennout. Ik ben opgegroeid samen met 

twee zussen en twee broers in Meppel. Ik heb daar tot mijn 19e 

gewoond. Inmiddels woon ik in Steenwijk en in 2014 ben ik getrouwd 

met Martinus Krist.

De reden dat ik heb gekozen voor het vak van leerkracht is omdat ik 

het leuk vind om met mensen om te gaan. Daar wilde ik graag iets 

mee doen. De basisschoolleeftijd vind ik vooral leuk omdat de kinderen 

dan ook erg enthousiast en nieuwsgierig zijn. Het is een baan waarin 

jezelf ook iedere keer weer nieuwe dingen leert. Zelf dingen leren en 

ook weer kennis en vaardigheden doorgeven, dat vind ik leuk.

Naast mijn werk breng ik veel tijd door met familie en vrienden. Daar-

naast hou ik van lekker lezen en reizen. 

Via een sollicitatie op een tijdelijke functie (vervanging tijdens zwan-

gerschapsverlof ) ben ik bij De Zevenster terecht gekomen. Daarna 

kwam er voor dit schooljaar op de Calvijnschool in Meppel een aantal 

functies vrij. Nu ben ik daar leerkracht van groep 4/5.

20

“De basisschoolleeftijd vind ik vooral 
  leuk omdat de kinderen dan ook erg 
  enthousiast en nieuwsgierig zijn”

Na tien jaar is het voor 
mij nu tijd voor een nieuwe 
uitdaging die heb ik gevonden op 
De Calvijn school in Meppel.
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juiste dingen beginnen. Grote dingen moet je het 

eerst inplannen, omdat ze veel ruimte in je agenda 

vragen. De tijd die overblijft is beter op te vullen met 

de kleinere dingen.

4.  Denk win-win. In contact met anderen denken we 

vaak in termen van winnen en verliezen. Als je je 

gelijk haalt heb je gewonnen, als de ander zijn gelijk 

haalt heb je verloren en met een beetje geluk weet 

je er een compromis uit te halen. Maar doordat je 

allebei water bij de wijn gedaan hebt heb je daarbij 

allebei verloren. Maar er is een vierde mogelijkheid. 

Allebei winnen. Door samen te kijken naar wat je 

wilt bereiken ontstaan er nieuwe mogelijkheden 

waar ieder zijn doelen mee haalt.

5.  Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Vaak luiste-

ren we maar met een half oor naar elkaar en horen 

we alleen wat we willen horen. Daarnaast vinden we 

het nog belangrijker dat de ander hoort wat we er 

zelf van vinden. In deze vijfde gewoonte staat het 

luisteren naar de ander centraal. Heb je echt goed 

geluisterd? Weet je niet alleen wat diegene wil, maar 

ook waarom dit zo belangrijk voor hem is?

6.  Creeër synergie. Door samen te werken kom je veel 

verder. In een orkest heb je zowel blaas- als snaar-

instrumenten nodig en de percussie mag natuurlijk 

niet ontbreken. Als er goed samengespeeld wordt 

is dit veel mooier dan een losse trompettist of 

triangelspeler.

7.  Houdt de zaag scherp. Om in balans te blijven heb 

je afwisseling nodig. Wissel in theorie, inspanning, 

ontspanning en op geestelijk gebied. Zo zorg je dat 

je scherp blijft.

Mocht u meer willen weten over Stephen Covey en zijn 

theorieën, dan is er veel te vinden in bibliotheken en 

op internet, maar ik wil u ook van harte uitnodigen om 

gewoon eens bij ons aan de bel te trekken.

Martijn van Heerde 

Locatiecoördinator Op de Hoeksteen

mheerde@opdehoeksteen.nl

Op de Hoeksteen
Hasselt

School is meer dan rekenen, taal en wereldoriëntatie. 

Door de jaren heen is het onderwijsaanbod veranderd 

door zowel scholen als maatschappij. Twee van de 

dingen die de laatste jaren worden ingevoerd op de 

scholen zijn burgerschapstraining en de 21e eeuwse 

vaardigheden. Burgerschap om kinderen bewust te 

maken van hun plaats in de samenleving en hun rol 

daarin, 21e eeuwse vaardigheden als een wens van 

het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op 

de maatschappij waar zij deel van uitmaken als ze 

rond hun 18e klaar zijn met het onderwijsproces. De 

verwachting is dat de jong volwassene dan niet alleen 

kennis nodig heeft, maar meer geholpen is met vaar-

digheden als: Samenwerken, Probleemoplossend ver-

mogen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, 

Communiceren en Sociale en culturele vaardigheden.

Toen wij als school twee jaar geleden begonnen met 

een zoektocht naar een nieuwe methode voor sociale 

en emotionele ontwikkeling kwamen we onder andere 

het concept “The Leader in Me” tegen. Ik noem dit 

bewust een concept, omdat dit geen methode met les-

plannen is. The Leader in Me is erop gericht kinderen 

persoonlijk te ontwikkelen aan de hand van de zeven 

gewoonten voor persoonlijk leiderschap, zoals om-

schreven door Stephen Covey. In de theorie van Covey 

en de handvatten die daarbij worden gegeven via The 

Leader in Me zien we als school handvatten om onze 

leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waarin 

ze opgroeien en het herkennen en erkennen van hun 

eigen rol daarin. Dit is voor ons de reden geweest 

om een jaar geleden te starten met de invoering van 

The Leader in Me. In het afgelopen jaar zijn wij als 

leerkrachten getraind en dit jaar beginnen we na de 

herfstvakantie met het uitrollen van The Leader in Me 

binnen onze school.

Bij de uitrol van The Leader in Me zullen we school-

breed 3 a 4 weken stilstaan bij iedere gewoonte. Dit 

zijn de zeven gewoonten:

1.  Wees proactief. Veel van de dingen die we doen gaan 

bijna als vanzelf. We zijn ons lang niet bewust van 

alle keuzes die we hierin maken, maar we maken 

deze keuzes wel. Bij deze eerste gewoonte worden 

we stilgezet bij het feit dat we deze keuzevrijheid 

hebben.

2.  Begin met het einddoel voor ogen. Om te weten 

welke kant je op wilt moet je ook weten waar je 

uiteindelijk wil uitkomen. In de klassen stellen we 

bijvoorbeeld doelen, waar we onze keuzes op kun-

nen baseren. Maar voor ieder persoonlijk geldt ook 

dat we erover nadenken wie wij voor de ander willen 

zijn.

3.  Belangrijke dingen eerst. Om je doelen te kunnen 

bereiken moet je prioriteiten stellen en met de 

Persoonsontwikkeling door de zeven gewoonten voor 

persoonlijk leiderschap.
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Het Uk & Puk programma bestaat uit een 

aantal belangrijke kenmerken:

•   Spelen staat centraal. Uk & Puk leert 

dreumesen en peuters nieuwe vaardig-

heden op alle ontwikkelingsvlakken door 

actief bezig te zijn en lekker spelen.

•   Uk & Puk stimuleert verschillende 

ontwikkelingsgebieden zoals: spraak- 

en taalvaardigheid, sociaal-emotionele 

vaardigheden, mototrische en zintuiglijke 

vaardigheden. Ook worden de eerste 

rekenprikkels gestimuleerd.

•   Met Puk ontwikkelen de kinderen 

zich op een speelse manier. Puk 

maakt altijd iets mee wat de kinderen 

herkennen(verkouden, ziek zijn, nieuwe 

kleren). Via Puk kunnen pedagogische 

medewerkers de kinderen betrekken bij 

een activiteit en kan er op een veilige 

manier interactie worden uitgelokt.

Uk & Puk werkt met 10 jaarthema’s

•   Uk & Puk werkt doelgericht aan de ont-

wikkelingslijnen voor kinderen van 2 tot 4 

jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige 

basis voor het basisonderwijs. 

•  Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf 

toe naar groep 1. Als extra steuntje in de 

rug is er voor bijna 4-jarigen het activitei-

tenthema: Ik ga naar de basisschool. 
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Eben Haëzer
Sint Jansklooster

voorschoolse educatie op kindcentrum eben 

haêzer. 

Tot 2015 was er enkel sprake van buitenschoolse 

opvang. In een nog verder verleden moesten we voor 

de BSO (buitenschoolse opvang) zelfs doorverwijzen 

naar de opvang op een andere basisschool in het 

dorp. Dat is iets wat je als basisschool liever niet 

wilt. Je wilt met de TSO en BSO zelfvoorzienend 

zijn of – nog mooier – kinderen van andere scho-

len trekken. Dat laatste gebeurt nu in toenemende 

mate. Voor en na schooltijd komen er ook kinderen 

van een andere basisschool in het dorp naar ‘onze’ 

opvang.

Vanaf oktober 2014 wordt ook de mogelijkheid van 

voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. Peu-

ters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom. Er is bij de 

peuteropvang aandacht voor de brede ontwikkeling 

van de kinderen. Door middel van het lespakket ‘Uk 

en Puk’ krijgen de peuters spelenderwijs basisvaar-

digheden aangeleverd. Verder kunnen ze gedeeltelijk 

samen met de kinderen van de onderbouw de dag 

doorbrengen. Zo wordt in samenwerking met de ba-

sisschool een zo vloeiend mogelijke start naar groep 

1 georganiseerd.

Elk half jaar observeert de pedagogisch medewerk-

ster elk kind en stelt hier een rapport van op. Aan de 

hand van de rapportage kan tijdig worden inge-

grepen om achterstanden te voorkomen door de 

begeleiding te intensiveren of juist hulp van derden 

in te roepen. Aan het einde van de peuteropvang, is 

er een overdracht met de leerkracht over de ontwik-

keling van het kind en weet de leerkracht wat zij van 

het kind mag en kan verwachten.

Onze peuteropvang is in het landelijk register kinder-

opvang opgenomen. Dat betekende tot nu toe dat 

werkende ouders in aanmerking komen voor kinder-

opvangtoeslag en de VVE-subsidies te koppelen aan 

kinderen met een (taal)achterstand. 

Nu blijkt uit de troonrede dat minister Asscher 60 

miljoen euro wil uittrekken om de kinderopvang voor 

álle peuters mogelijk te maken. Het geld is bedoeld 

voor de groep peuters die buiten de kinderopvang-

toeslag en de VVE-subsidies vallen. In totaal gaat 

het om 37.500 peuters die nu niet naar de opvang 

gaan. Met de 60 miljoen euro die nu vrijkomt, kun-

nen twee dagdelen per week worden gefinancierd. 

Het geld gaat naar de gemeenten die zelf mogen 

beslissen hoe ze de opvang voor deze groep peuters 

gaan organiseren: in de kinderdagopvang of op een 

peuterspeelzaal (of beide).

Uiteraard pikken wij in deze nieuwe ontwikkeling 

graag ons graantje mee. Het zou fantastisch zijn 

wanneer ‘onze’ peuteropvang een brede functie 

krijgt binnen de gemeenschap van Sint Jansklooster.

Wim Hutten

Al bijna drie jaren staat er op het terrein van de 

school een gebouw voor de kinderopvang. Een 

steeds groeiend aantal ouders maakt gebruik 

van de opvangvoorziening. 
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Mogelijkheden:

•  Bij Ben en Alexandra een training volgen voor verdere 

verdieping. Dat kan individueel of met je team.

•  Verder bouwen aan Kunst en Cultuur in je school met 

Karin Gerfen. Dat gebeurt al in Hasselt en Steenwijk. Fijn 

dat Karin ook op deze dag aanwezig was. Welke school 

volgt in dit gesubsidieerde traject ?

•  Doorbouwen in het Traject “Cultuureducatie met Kwali-

teit” met Karin Kotte. Zie de Levensboom in Rouveen.

•  Meer focus op thematisch onderwijs, waarbij je alle intel-

ligenties inzet en Kunst en Cultuur integreert.

Veel plezier ermee.

Leo Nieuwenhuize

Impressieverslag van KIK

Op 14 oktober mochten we open studiedag omtrent Kunst en Cul-

tuur organiseren in de zuivelfabriek te Kolderveen. Alexandra van 

der Hilst was daar aanwezig om ons te inspireren in de stremsel-

ruimte. Want daar werd tot 1995 de melkzuurbacterie toegevoegd 

aan de melk om goede kaas te maken. En zo mochten alle deelne-

mers zich laten “stremselen” op weg naar kunst- en cultuurkaas. 

Om de kinderen te dienen met elke dag een paar plakken. In of na 

elke les. 

Het was een “Open Studiedag” Naast het personeel van de Zeven-

ster waren er ook tien gasten uit PCBO en Openbaar onderwijs 

uit Meppel en omstreken. Die hadden zich via Scala te Meppel 

aangemeld. Mooi om met hen onze gezamenlijke passie te delen. 

Na inleiding, gebed en lied door Leo Nieuwenhuize en Ineke van 

der Veen nam Alexandra de leiding en voerde ons spelenderwijs 

en verspreid over de dag, door alle acht intelligenties van Gardner 

heen.

Op dezelfde dag had VIAA te Zwolle een bijeenkomst over “bezie-

ling” in het onderwijs. En in september had de TU te Kampen een 

dag omtrent “hart en ziel” Dus bezieling, inspiratie en verbinding 

hangen in de lucht.

Deze dag was wellicht een heilzame bijstelling van de linksbreinige 

hype van de afgelopen jaren. Alles moest nut en rendement heb-

ben en bij elke les zouden we de doelen loepzuiver in beeld krij-

gen. Dit alles aangejaagd door linksbreinige inspecties en directies 

die wellicht in deze drang tot “scoren” meegingen. 

“Verwondering” en “uit je comfort zone treden” was deze dag 

voortdurend het devies. Met stenen stapelen, verhalen bedenken 

bij een kadootje, werken aan je presentatie, mochten we ervaren 

dat het geheel meer is dan de som der delen. En dat alle intelligen-

ties in onze klas aan bod horen te komen.

Voor wat meer info op Youtube :

• “Zachte stenen”: Liesbeth Takken uit Assen.

•     “Wat kun je met je stem: “ Stripsodie” door Cathy Berberian

Enige statements en uitspraken van Alexandra:

• Aspiraties zijn beter dan ambities

•   Op een andere manier aanbieden om dichtgeslibde geheugen-

paden weer open te krijgen

• In het doen komt veel onbewuste kennis naar boven

• Verbeeldingskracht geeft richting aan je denkproces

• Nieuwsgierigheid en open stellen is altijd het begin

• Al doende kwamen de gesprekken los

•  Stilstaan bij het vanzelfsprekende

• Exploreren...verdiepen...verbinden

Die middag gingen alle groepen uiteen om te werken aan 

hun presentatie in een bepaalde intelligentie. Er werd tot 

in de krochten van het gebouw gewerkt aan iets moois. 

Soms knalde het echt van het podium af of bracht het ons 

tot verstilling.

Inmiddels zijn alle feedbacks doorgemaild en zijn we 

bedacht op “maandag – wasdag” Dat betekent dat na 

een mooi project door de hectiek van alle dag het zomaar 

weggewassen is.

 

Alexandra van der Hilst;  als een melkzuurbacterie in de zuivelfabriek
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schiet ons kind in de stress, maar kan hij 

dit niet uitleggen; hij wordt onrustig en 

gaat praten. De begeleiding richt zich op 

het benoemen van gedrag, waardoor een 

deel van stress weggenomen wordt en hij 

zich gehoord, gezien en begrepen voelt. 

Wij zijn enthousiast over Passend 

Onderwijs voor onze zoon; dit wordt op 

de Calvijnschool op een voortreffelijke 

manier vorm gegeven, door zorg op 

maat te bieden. De school kijkt naar het 

welbevinden van onze zoon, biedt hem 

een veilige omgeving en kijkt vooral naar 

zijn mogelijkheden. Hij gaat met plezier 

naar school. Passend Onderwijs is voor 

ons belangrijk, omdat ouders veel meer 

betrokken worden bij de ontwikkelingen 

van hun kind. Het gezamenlijk belang 

wordt veel duidelijker, het vergroot het 

draagvlak en er is veel meer transparantie. 

Er zijn korte lijnen tussen school, ouders 

en hulpverleners waardoor de hulp en 

zorg beter en sneller op elkaar afgestemd 

kunnen worden.

Een voorbeeld van een concrete, prakti-

sche uitwerking van het tegemoet komen 

aan speciale onderwijsbehoeften is: “Kom 

naar Fort Abel!”. Op een rustige plek 

binnen de school is een afgeschermde 

lees-/rusthoek ingericht, waar leerlingen 

met een verhoogde prikkelgevoeligheid 

op adem kunnen komen, tot ze zich weer 

comfortabel voelen. Daarnaast is er voor 

leerlingen met een extra bewegingsbe-

hoefte, de mogelijkheid om 2-3 keer per 

dag,op vaste tijdstippen, tussendoor 

gymoefeningen te doen. De leerlingen 

nemen een time-timer mee, komen zelf te-

rug naar de groep en gaan verder met hun 

dag- of weektaken. 

Door uit te gaan van mogelijkheden en 

afstemming te zoeken op wat een leerling 

nodig heeft, blijken de werkhouding en 

leerprestaties te verbeteren. Deze manier 

van werken, heeft niet alleen voor leerlin-

gen met een speciale onderwijsbehoefte, 

maar voor alle leerlingen de toekomst. 

De Calvijnschool noemt dit “niet omgaan 

met, maar uitgaan van verschillen”. De 

uitdaging is om leerlingen steeds nadruk-

kelijker zélf te betrekken bij hun leerpro-

ces, door hen verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid toe te kennen. Het accent 

van het (passend) onderwijs zal steeds 

meer op de ontwikkeling van talenten ko-

men te liggen, zodat elke leerling de kans 

krijgt om te stralen!

Karina Huijser 
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Calvijnschool
Hoogeveen

passend onderwijs heeft 
de toekomst! 

Op 1 augustus 2014 ging het Passend On-

derwijs officieel van start.Sindsdien hebben 

scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij 

verantwoordelijk zijn, om alle leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben, een 

goede onderwijsplek te bieden. Om hierin te 

kunnen voorzien, hebben scholen samenwer-

kingsverbandengevormd en afspraken ge-

maakt, over de begeleiding en ondersteuning 

die in hun regio geboden kan worden. 

De Calvijnschool in Hoogeveen heeft geko-

zen om een zo breed mogelijk aanbod van 

extra ondersteuning te realiseren. Er is exper-

tise beschikbaar, of consultatie mogelijk, met 

betrekking tot vraagstukken op het gebied 

van gedrag, autisme, taalontwikkelings-

stoornissen, visuele beperkingen, dyslexie en 

rekenproblematiek. De leerkrachten komen 

tegemoet aan de verschillen tussen leer-

lingen, door af te stemmen op de onder-

wijsbehoeften van leerlingen; bijvoorbeeld 

de behoefte aan extra instructietijd voor 

rekenen, spelling of lezen. In het kader van 

Passend Onderwijs wordt gesproken over 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, 

bijvoorbeeld de behoefte aan het ervaren 

van veiligheid door middel van structuur, 

voorspelbaarheid en duidelijkheid bij een 

leerling met hechtingsproblematiek. 

Inmiddels is de eerste verjaardag van Pas-

send Onderwijs met een evaluatie “gevierd” 

en daaruit blijkt, dat zorgleerlingen iets be-

ter lijken te presteren binnen het reguliere 

onderwijs, dan binnen het speciaal (basis) 

onderwijs. Ook kwam hierbij naar voren, dat 

er geen negatieve effecten zijn op de presta-

ties of op het welbevinden vanhun klasge-

noten.Dit zijn met recht hoopvolle berichten 

te noemen. Ook op De Calvijnschool zijn 

positieve ervaringen met Passend Onderwijs, 

zowel bij leerlingen en hun ouders, als bij 

leerkrachten. 

Een ouder vertelt hierover: 

Onze zoon heeft een complexe problema-

tiek zowel op taal/spraak-, als op sociaal-

emotioneel en motorisch gebied. Voor hem 

is er extra hulp in de klas, die gegeven wordt 

“Het heden is nooit ons einddoel; 

het verleden en het heden zijn onze 

middelen; alleen de toekomst is ons doel…”

door een leerkrachtondersteuner. Zij 

heeft zich verdiept in de problematiek/

diagnoses van onze zoon en laat zich 

informeren door de hulpverleners die 

rondom hem staan. Zij schaft materiaal 

aan om haar kennis te vergroten en laat 

deze rondgaan bij collega’s. De specifie-

ke benadering die hij nodig heeft, wordt 

door de leerkrachten en ondersteuner op 

een deskundige manier toegepast. Soms 

Blaise Pascal, wis- en natuurkundige en filosoof
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Ontdek, ontwikkel en groei
Op het Greijdanus College in Meppel leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. 
We gaan uit van wie je bent en wat je kunt. Je mag leren op een manier die bij je past. 
Daarvoor bieden we uitdagend onderwijs met een passende leerroute. Samen met andere 
leerlingen ontdek en ontwikkel je jouw talenten. We helpen je groeien als persoon om vol 
vertrouwen je plek in de maatschappij in te nemen. Zo mag je schitteren in Zijn licht.

Schitteren in Zijn lichtwww.greijdanus.nl/meppel

In de afgelopen jaren is de gereformeerde identiteit 

van onze scholen regelmatig onderwerp van 

gesprek geweest. Op ouderavonden en directie-

overleggen, in schoolraden en schoolteams heb-

ben we nagedacht over hoe wij die identiteit willen 

vormgeven en wat we willen uitstralen. De gesprek-

ken hebben input gegeven voor het strategisch 

beleid maar hebben nog veel meer gezorgd voor 

bewustwording en verbinding. Het gaf ook nieuwe 

energie: wat is het mooi om als scholen en ouders 

samen leren en ontwikkeling van jonge kinderen 

vanuit christelijke waarden en normen.

In dit proces staat De Zevenster niet alleen. Om 

ons heen zijn christelijke schoolverenigingen 

met dit thema bezig. Het LVGS signaleerde deze 

ontwikkeling en nam het initiatief en nodigde 

schoolverenigingen uit het basisonderwijs, het 

voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs uit 

om samenhang in deze processen te brengen en 

de christelijke identiteit bredere en dieper te veran-

keren. Vanuit de leerstoel Christelijke Identiteit in 

Maatschappelijke Praktijken van de Theologische 

Universiteit en Kampen wordt dit proces mede 

vormgegeven zodat de scholen ook theologisch 

en wetenschappelijk doordacht, toegerust worden 

om hun christelijke identiteit ‘handen en voeten’ 

te geven.

Namens De Zevenster ben ik verbonden aan dit 

landelijke project. Ik vind het inspirerend om met 

anderen te zoeken naar manieren om in onze tijd 

met christelijk onderwijs het verschil te (blijven)

maken.

Wilt u meer weten over het project ‘Identiteit als 

sterk merk’ en de voortgang daarvan, dan verwijs 

ik u graag door naar de website van het LVGS: 

http://www.lvgs.nl/identiteit-als-sterk-merk/

Hendrik Leppink 

Identiteit als sterk 
merk



Bezoekadres: Campus 5, 8017 CB  Zwolle

Postadres: Postbus 93, 7940 AB Meppel

tel 0522-241082 | www.dezevenster.nl




