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Wat krijgt u allemaal te lezen en 
te zien? We laten onze mediatoren 
aan het woord. U krijgt een idee 
van de totstandkoming van onze 
hernieuwde visie. We stellen het 
team voor. Onderwerp en datum 
van de Grote Ouderavond worden u 
alvast gepresenteerd. De kinderraad 
vertelt wat zij doen. We zetten 
handige weetjes op een rij. De foto’s 
die afgelopen schooljaar geschoten 
zijn geven u een kleurrijke indruk 
van onze kinderen en ons onderwijs. 

Onze dank gaat uit naar de ouders 
die ons hebben geholpen dit 
tijdschrift inhoud, beeld en vorm 
te geven. Freelance journalist en 
eindredacteur Margot Smolenaars, 
fotograaf Maarten Laupman, 
striptekenaar Boy Akkerman en 
grafisch vormgever Charlotte 
Nieuwland hebben, in samenwerking 
met de directie van De Provenier, op 
ieders wijze het reilen en zeilen van 
de school in beeld gebracht. Voelt 

u de behoefte, na het lezen van 
Schooltijd, ook een beroepsmatige 
bijdrage te leveren aan ons 
magazine? U bent van harte welkom 
zich bij ons aan te sluiten. Deze 
samenwerking maakt ons werk nog 
interessanter. 

We hopen dat u, na een heerlijke 
ontspannen vakantie, de rust 
vindt om lekker op uw gemak 
onze artikelen te lezen en het 
ganzenbordspel met uw kinderen 
te spelen.  

Mocht u vragen hebben over 
onderwerpen die u niet terug 
kunt vinden in ons magazine, dan 
verwijzen we u graag naar onze 
website, www.deprovenier.nl. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en 
natuurlijk een fijn schooljaar!  

Daniëlle Blok 
Directeur basisschool De Provenier Inhoudsopgave

       LIEVE OUDERS en

             VERZORGERS,

Met trots presenteren wij de tweede editie van ons magazine Schooltijd 2019-2020. 
Deze eigentijdse schoolgids geeft u inzage in wat zich  zoal achter de schermen van  
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Yvonne Hartmans,  
groep 4 en creajuf voor  
groep 1, 2 en 3
Dienstjaren: 38
Waarvan Provenier: 10
Nieuw dit schooljaar:  
“Ik word creajuf in de  
groepen 1, 2 en 3.”

“Zo’n 35 jaar heb ik met kleuters 
gewerkt. Omdat ik een schipperskind 
ben, heb ik zelf nooit op de kleuterklas 
gezeten. Bij de Provenier heb ik zeven 
jaar voor de kleuterklas gestaan.  
Afgelopen jaar had ik groep 4, dit 
jaar ook weer. Het jonge kind ligt het 
dichtst bij mij. Kinderen uit groep 4 
kun je op een ander niveau aanspreken, 
maar verder zijn ze even spontaan, 
enthousiast en leergierig als de jongste 
kinderen. 
Ik ben een echte doe-juf. Statisch voor 
de klas staan past helemaal niet bij mij. 
Toen ik in de kleutergroep stond, zei 
een collega tegen me: ‘Yvonne, ik moet 
altijd naar je zoeken, je zit altijd tussen 
de kinderen.’ Dat vond ik een mooie 
opmerking. 
Elk kind vindt het leuk om bezig te 
zijn. Sommigen meer met hun hoofd, 
anderen met hun handen, weer 

anderen met hun lijf. Ieder kind is op 
zijn eigen manier gemotiveerd. Die 
eigenheid vind ik heel mooi. Ik zie het 
als mijn taak om richting te geven aan 
hun ideeën, creativiteit en enthousias-
me. Wat wil je maken? Waarvan ga je 
het maken? Wat heb je nodig?
Dit schooljaar geef ik samen met Ina 
crea. Dat heb ik met de kleuters veel 
gedaan. Ook heb altijd met ze gekookt. 
Dan verdeel ik ze in groepjes en krijgt 
elk groepje een eigen taak. Een collega 
van een andere school vroeg mij laatst 
naar mijn recept voor champignon-
soep. Haar zoon was nu 17 jaar, maar 
de champignonsoep die hij als kleuter 
in mijn klas had gemaakt, vond hij nog 
altijd de lekkerste van allemaal.”

Marianne Geurkink,  
intern begeleider
Dienstjaren: 10
Waarvan Provenier: 10
Nieuw: “Afgelopen school-
jaar ben ik intern begeleider 
geworden.”
Lesfilosofie: “Dat kinderen 
plezier hebben op school, 
vind ik het allerbelangrijkst. 
Dat wil niet zeggen dat 

onderwijs altijd leuk moet 
zijn. Maar als je leert, werkt 
plezier het beste.”

“Voor het eerst stond ik afgelopen 
schooljaar niet voor de klas, maar was 
ik intern begeleider. In december werd 
ik gevraagd, tijdens de kerstvakantie 
heb ik daarover nagedacht en in 
februari ben ik begonnen. 
Als IB’er loopt de dag altijd anders 
dan je denkt. Er staan wel dingen op 
de planning, maar er kan altijd een 
zorgvraag tussendoor komen die op 
dat moment aandacht vraagt. 
Wat ik doe, moet effect hebben. Als 
leerkracht heb ik altijd iets willen 
toevoegen, dat geldt ook voor dit werk 
als IB’er. Waarom doe ik dit, waarom 
doe ik het zo, bereiken de leerlingen 
hun doel? 
Bijdragen aan de groei van een leerling 
is heel tof. Dat doe ik nu op een andere, 
minder directe manier. Waar je als 
leerkracht dagelijks met je leerlingen 
werkt, bekijk ik nu met ouders en 
leerkrachten hoe een kind het beste 
geholpen is. Daarbij ben ik de spil 
tussen school, kind en specialistische 
hulp. Dat is anders, maar niet minder 
interessant.”

Dit zijn wij
De Provenier ontwikkelt zich in een even hoog tempo als 
de leerlingen. Dat heeft zijn weerslag op het onderwijs-
team. Nieuwe gezichten verschijnen, bekende gezichten 
slaan een nieuwe weg in binnen de school. En gelukkig 
zijn sommigen lekker honkvast.

Sofia Delgado
Groep 1-2
Aantal dienstjaren: 6
Waarvan Provenier: 1
Nieuw: “Wat was niet nieuw, 
kun je beter vragen. Nieuwe 
baan, nieuwe school, nieuw 
team, voor het eerst groep 3, 
en dan ben ik ook nog eens  
verhuisd van Zuid naar  
de binnenstad.”

“Mijn vorige werkplek was een klein 
schooltje, dat moest sluiten. Telkens 
afscheid nemen, brengt veel emoties 
met zich mee. Ik vond het moeilijk, 
ook omdat je dan anders in het 
onderwijs staat. Op de Provenier is de 
energie heel anders, positiever, gericht 
op met zijn allen vooruit. 
Een maand na de start van het school-
jaar ben ik begonnen in groep 3. Dat 
was wat ongelukkig, maar mijn vorige 
werkgever kon vanwege het leraren-
tekort geen vervanger voor me vinden. 
Daardoor heb ik de start met de groep 
gemist. Dat maakte dat ik extra hard 
gewerkt heb om de kinderen te laten 

merken: ik ben er nu, ik ga nergens 
meer naartoe. We hebben het jaar heel 
positief afgesloten. Dat kan ook niet 
anders, want het zijn stuk voor stuk 
zulke kanjers. 
Pas na mode & textiel en de kunstaca-
demie ben ik in het onderwijs beland. 
Het lastige aan de kunstwereld is 
dat je alleen wordt gezien als je iets 
moois hebt gemaakt. Het gaat om het 
product, niet om de mens achter het 
kunstwerk. Wat dat betreft past het 
onderwijs beter bij mij.
Bij de kleuters voel ik me helemaal  
op mijn plek. Ze zijn zo puur, ze 
zeggen alles. Groep 3 heb ik altijd al 
een keer willen doen, dus ik heb vorig 
schooljaar een geweldige tijd gehad. 
Toch merkte ik dat ik die kleuters 
miste. Daarom ga ik dit schooljaar 
weer terug naar mijn eerste liefde:  
de allerjongsten.”

Yurda Tumgan Medewerker 
ouderbetrokkenheid
Aantal dienstjaren: 24
Waarvan Provenier: 5

Altijd al zo geweest: “Ouders 
kunnen ook met privédingen 
bij me terecht. Of ik een situ-
atie wil noemen? Nee, dat is 
dus privé.”

“Ik ben in 1989 naar Nederland geko-
men en ging al snel Turkse les geven 
aan Turkse kinderen. Omdat toen de 
verwachting was dat Turkse gezinnen 
tijdelijk in Nederland waren, was on-
derwijs in de eigen taal en cultuur heel 
normaal. Op den duur is dat type on-
derwijs wegbezuinigd, dus ging ik naar 
de verkorte pabo-opleiding van twee 
jaar. Dat was pittig, omdat ik toenter-
tijd net mijn derde kind had gekregen. 
Na anderhalf jaar had ik genoeg van 
die drukte. Eén van mijn vriendinnen 
sprak me streng toe: je krijgt spijt als 
je met nog een half jaar te gaan stopt. 
Ik ben blij dat ik ben doorgegaan. Zo 
geef ik het goede voorbeeld aan  mijn 
eigen kinderen, die nu 22, 17 en 16 jaar 
zijn. Als je doorzet, dan kom je er wel, 
al gaat het niet vanzelf. 
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Uiteindelijk ben ik op de Provenier 
terechtgekomen voor de ouders. Na 
vijf jaar ben ik voor de meesten een 
bekend gezicht. Ze kunnen bij mij 
terecht met al hun vragen. Hoe kan ik 
mijn kind ondersteunen, hoe zorg ik 
dat mijn kind plezier in leren houdt? 
Als ik hoor dat mijn advies heeft gehol-
pen, geeft dat voldoening. 
Af en toe voor de klas staan vind ik 
leuk, maar dat zou ik niet fulltime 
willen doen, vooral vanwege alle 
administratieve taken die er nog eens 
bovenop komen.” 

Jacob Smit  
Zij-instromer groep 7
Aantal dienstjaren: 10, maar 
niet als onderwijzer 
Waarvan Provenier: 1
Nieuw: ”Dit vak! Het is zoveel 
boeiender dan ik  
van tevoren gedacht had.” 

“Kennis wordt pas leuk als je die kunt 
doorgeven. Dat maakt het onderwijs 
voor mij de juiste plek, al heb ik wel 
een stevige omweg genomen naar het 
hij-instromen op de Provenier. Ik ben 
aan Codarts opgeleid als jazztrompet-

tist en heb tien jaar als freelancer in 
de meest uiteenlopende muziekstijlen 
gewerkt. Daarnaast ben ik ook schip-
per. Zeilen heeft me heel veel moois 
opgeleverd, zoals jaarlijks skûtsjesilen 
in Friesland, op het IJsselmeer en 
de Waddenzee en het volgen van de 
Skipper Academy in Kroatië.
Muzikanten zijn altijd bezig met werk 
en schnabbels. Als trompettist heb ik 
de hele wereld over gereisd en zat ik 
in een marine-orkest. Bij de musical 
Soldaat van Oranje heb ik ook nog 
een jaar gespeeld. Fantastisch, al was 
er één hele pittige scène bij. Op het 
strand, met de hele cast, overvliegende 
vliegtuigen, stilte… en dan komt de 
trompet erin. O man, dat is zo moeilijk. 
Dat mag niet fout gaan.
Via Ieder Kind Een Instrument van 
SKVR ben ik met basisschoolleerlin-
gen in aanraking gekomen. Ik was na 
dat militair orkest teruggegaan naar 
het conservatorium voor een lera-
renopleiding. Tijdens een muziekles 
was de sfeer niet goed en had ik niet 
de skills om dat op te lossen.  Dat 
wilde ik wel leren. Dat doe ik nu op de 
Provenier, drie dagen per week. Het 
bevalt uitstekend, al vind ik dat ik nog 
heel veel te leren heb. Lesgeven lijkt 

zo makkelijk als je het een ander ziet 
doen, maar een leerkracht balanceert 
duizend dingen tegelijk.”

Esther Poos
Adjunct-directeur
Dienstjaren: 25
Waarvan Provenier: 2
Nieuw: “We werken  
aan een natuurlijker
leerproces binnen de 
Provenier.” 

“Mensen in het onderwijs zorgen 
graag voor anderen, maar nemen ook 
snel te veel hooi op hun vork. Dat heb 
ik zelf ook gedaan. Lang doorwerken, 
laat naar bed, vermoeidheid, kort 
lontje. Tot een vriendin me meenam 
naar een mindfulnesstraining. Daar 
heb ik geleerd naar mijn lichaam te 
luisteren en niet de hele tijd in mijn 
hoofd te zitten. Ademhaling is daarbij 
je grootste vriend. Richt je je aandacht 
op ademhalen via je buik, dan verdwij-
nen de to do-lijstjes.   
Op de Provenier leggen we de lat heel 
hoog. Dat geldt voor onze leerlingen, 
maar ook voor onszelf. Ik zie het als 
mijn taak om in de gaten te houden 
hoe het met de leraren gaat. Want 
als iemand niet lekker in zijn vel 
zit, staat-ie ook niet lekker voor de 
klas. Het prettige aan deze school is 
dat iedereen zich kan ontwikkelen. 
Onderzoeken wat bij je past en wat je 
kan, is leuk. 
Die ontdekkingstocht gaan we nu ook 
verder de school in brengen. Steeds 
verder individualiseren, dat is de 
innovatie. Niet ieder kind is op het-
zelfde moment eraan toe om te leren 

schrijven. Binnen de harde kaders 
van wat een kind aan het einde van 
een schooljaar moet kunnen, stellen 
wij de ontdekkingstocht van het kind 
centraal. Wat wil het kind onderzoe-
ken? Dat kun je prima bij kinderen 
neerleggen, want ze kunnen heel veel 
zelf. Dat ze iets níet kunnen, komt niet 
in me op eigenlijk. Er is altijd wel iets 
mogelijk.”

Lyn van Beijl
Groep 6
Dienstjaren: 1
Waarvan Provenier: 1
Nieuw: “Ik hoop op een 
woning in Rotterdam. Nu 
moet ik elke dag om half  
7 van huis om hier op tijd  
te zijn.”

“Het huiselijke gevoel middenin de 
stad, dat vind ik heel leuk aan de 
Provenier. Ik kom zelf uit Bruinisse, 
een rustig Zeeuws dorp, waar iedereen 
elkaar kent en je je fiets niet hoeft vast 
te ketenen als je even de supermarkt 
in moet. 
Hier ben ik begonnen als stagiaire en 

ben ik met de groep meegegaan. Als 
leerkracht laat ik al mijn creativiteit 
los, bijvoorbeeld door over te gooien 
met de bal als we een woordenspel 
spelen. Het belangrijkste is dat je kijkt 
naar de kinderen in de groep en naar 
wat zij nodig hebben om te leren. In 
alleen maar kennis zenden geloof ik 
niet. Actief met de stof bezig zijn vind 
ik belangrijk. Ik voel me daarom niet 
zozeer een leraar, meer een coach. 

Mijn taak is de kinderen helpen verder 
te komen met een opdracht vanuit wat 
goed gaat.  
Lesgeven is veel complexer dan hoe 
ik het me had voorgesteld. Je moet er 
echt wel wat voor doen om ze mee 
te krijgen. Ik probeer heel veel uit. 
En als de reactie wat lauw is, denk ik: 
morgen weer een dag, dan probeer ik 
wat anders.” 

Cindy de Vos
Groep 5
Dienstjaren: 7
Waarvan Provenier: 3
Nieuw: “Mijn vaste stek op 
de Provenier. Superfijn.”

“Vijf jaar lang heb ik invalwerk gedaan. 
Na mijn afstuderen waren er te veel 
leerkrachten en te weinig banen. Dat 
zou je nu niet meer zeggen. Via dat 
invalwerk heb ik tientallen scholen van 
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periode was er wel subsidie voor de 
peuterspeelzaal, de andere niet. Ik heb 
kinderen als peuter zien binnenkomen, 
en jaren later heb ik hun kinderen ook 
verwelkomd. 
Spelend leren is gelukkig ook een 
blijvertje. Anita en ik zijn vroeger op 
studiereis naar Italië geweest, naar 
Reggio Emilia. Dat is een pedagogi-
sche benadering die uitgaat van wat 
kinderen kunnen. Alleen de gebou-
wen zijn al heel anders. Grote, glazen 
ateliers en lokalen met veel licht. De 
materialenkast en het werken met 
natuurlijke materialen namen we mee 
naar Provenier.
Vrijheid met bepaalde grenzen, daar 
draait het hier om, met de nadruk op 
wat mag. Binnen mag je lopen. Buiten? 
Rennen.” 

Jantine Hulleman 
Groep 8
Dienstjaren: 2 
Waarvan Provenier: 1
Nieuw: “Mijn huis in 
Oud-Charlois. Ik kom 
in Rotterdam wonen.”

“Geef mij maar de bovenbouw. Dat 
beginnende puberen, dat eigenwijze, 
heerlijk. En dan ook nog kamp, musical 
en afscheidsfeest. 
Mijn eerste groep 8 was meteen 
een uitdagende. Bij de start van het 
schooljaar was de sfeer niet goed. 
Duidelijkheid was nodig in de vorm 
van regels en afspraken. Ik heb continu 
gereflecteerd op het gedrag dat de kin-
deren lieten zien. Wat bereik je nu met 
wat je zegt en was dat de bedoeling? 
Na kerst ging het daardoor al een stuk 
beter, na de voorjaarsvakantie werd 
het echt goed en op kamp was het 
hartstikke gezellig. Ik ben heel blij dat 

we het schooljaar zo konden afsluiten. 
Dat voelt goed, want groepsmens als 
ik ben, hecht ik veel waarde aan het 
gezellig hebben met zijn allen. 
In dit werk kan ik al mijn gekkigheid 
kwijt. Geschiedenisles geef ik gerust 
verkleed als Napoleon.
Deze baan is me komen aanwaaien. 
Met mijn beste vriendin ging ik naar 
een woning kijken verderop in de 
straat. Haar moeder kent Daniëlle en 
had gezegd dat we even op de koffie 
moesten. Dat deden we braaf. Aan het 
eind van het gesprek bood ze me een 
baan aan. Daar heb ik ja op gezegd, 
omdat ik mezelf herken in deze sfeer 
en in het enthousiasme dat het team 
uitstraalt.”

Danja Stierman
Groep 5/6
Dienstjaren: 2 in het  
onderwijs
Waarvan Provenier: 2
Nieuw: “Een vast contract. 
Dat heb ik nog nooit gehad.”

“Na de middelbare school had ik geen 
idee wat ik wilde doen. Iets creatiefs, 
iets met kunst, iets met toneel. Ik ging 
cultureel maatschappelijke vorming 

studeren met het idee dat ik dan op 
een brede school terecht kon. Dat was 
allemaal alweer wegbezuinigd tegen 
de tijd dat ik klaar was met stude-
ren. Zo begon een zwerftocht langs 
allerlei banen: au pair in Griekenland, 
onderwijsassistent op de Erasmus 
Universiteit, activiteitenbegeleider in 
het verzorgingshuis, kinderopvang. 
Telkens was er geen ruimte voor een 
vast contract of lieten de financiën dat 
niet toe. Toen een werkgever mij op 
mijn laatste werkdag van mijn derde 
jaarcontract vroeg of ik na vijf maan-
den weer wilde solliciteren, had ik er 
genoeg van en ben ik naar de Pabo 
gegaan. Dat had ik veel eerder moeten 
doen, maar ik wilde niet doen wat mijn 
hele familie, allemaal onderwijzers,  
al deed.
Bij mijn eerste stage dacht ik meteen: 
o, maar dit is leuk! En ik kan dit! 
Dit jaar krijg ik er naast het lesgeven 
een taak bij: ik word eventmanager. 
Zo neem ik tijdens bijzondere dagen 
als Sinterklaas, kerst, de themaweek 
en kinderboekenweek wat organisa-
tiedruk weg bij de leerkrachten. Ze 
dachten vast: Danja kan dat wel, met 
al die ervaring. Dat moet ik nog maar 
zien waar te maken.”

binnen gezien en alle soorten onder-
wijsplannen gehad. Van alles pik ik 
het beste mee. Het heeft me tot de 
leerkracht gemaakt die ik nu ben. 
Ik vond het niet altijd leuk om overal 
de invaller te zijn. Je hebt geen vaste 
stek, geen eigen groep, je kunt niet je 
eigen klas inrichten. Soms word je om 
8 uur ’s ochtends gebeld of je ergens 
komt werken. Het grootste voordeel 
van langdurig invallen is dat je op den 
duur heel goed weet wat je wél wilt. 
Dat was voor mij de Provenier, een 
echte binnenstadschool met veel 
verschillende culturen. Met mijn vast 
contract ben ik heel blij. Door die rust 
kan ik mezelf verder ontwikkelen. 
Zo ben ik binnen de Provenier naast 
leerkracht ook schoolopleider. Dat 
betekent dat ik stagiaires begeleid, 
vanaf dit schooljaar niet alleen van 
het hbo, maar ook van het mbo. Dat 
doe ik graag, omdat ik het belangrijk 
vindt dat studenten en beginnende 
leerkrachten zich goed kunnen ont-
wikkelen en niet zomaar zonder bege-
leiding voor de klas worden gezet. Dat 

bijvoorbeeld iemand als Lyn, die hier 
als stagiaire begon, uiteindelijk voor  
de Provenier kiest, is echt heel leuk. 
Kinderen kennis bijbrengen die ze de 
rest van hun leven gebruiken, vind ik 
belangrijk. Ze zijn onze toekomst, en 
ik wil helpen te zorgen dat dat een 
goede toekomst is.” 

Ruby Cornelisse
Groep 6
Dienstjaren: 8
Waarvan Provenier: 1
Nieuw: “Voor het eerst start 
ik een klas met een duo- 
collega.”

“Het kwartje zien vallen, daar doe ik 
het voor. Ineens dat begrip. Dat zie ik 
aan een blik, aan hoe een lichaamshou-
ding helemaal opengaat. Resultaten 
zeggen iets over een persoon, maar 
een mens is meer dan alleen zijn 
cijfers. School gaat ook over meer dan 
cijfers. Het gaat over ontwikkeling, 
hoe een leerling daarin stappen zet en 

leert zien waarom iets belangrijk is. 
Als leerkracht vind ik omschakelen 
van het corrigerende van vroeger naar 
het coachende en begeleidende van 
nu nog wel een beetje zoeken. Wat 
moet echt, wat is aan de kinderen? In 
de werkvormen waarmee we dit jaar 
werken, kunnen we meer de nadruk 
leggen op het sociale, samenwerken, 
doorzettingsvermogen, feedback 
krijgen, leren van je fouten. Dat zijn 
hele belangrijke levenslessen.  
Na mijn zwangerschapsverlof ben 
ik begonnen op de Provenier. Voor 
mijn sollicitatiegesprek was ik heel 
nerveus: de Provenier stond al een 
tijd bovenaan mijn lijst. Dat komt 
door het ouderinitiatief, dat vond ik 
interessant omdat het de school zo 

gemengd heeft gemaakt. In een stad als 
Rotterdam is dat helemaal op zijn plek. 
Het kwam ook door het dorpse van 
deze school middenin de stad. Zodra ik 
hier over de drempel stapte, iemand zag 
die ik kende en Daniëlle me begroette 
met ‘Hey, wat leuk dat je er bent’ wist ik 
dat het écht zo leuk was als ik me had 
voorgesteld.” 

 
Els Waanders
Peuterleidster
Aantal dienstjaren: 25
Waarvan Provenier: 25
Nieuw: “Ik word voor het 
eerst oma. Ik verheug me  
nu al op het oppassen.” 

“Dit werk houdt me jong, want ik 
ben de hele dag lekker in de weer 
met peuters. Peuters maken zo veel 
ontwikkeling door. Dat is eigenlijk de 
enige constante in die 25 jaar. Verder 
heb ik al veel zien veranderen. De 
Provenier was eerst heel klein, er waren 
nog geen dubbele groepen. De ene 
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Wie is wie?
Ja, ook onze juffen en meester zijn ooit

klein geweest! Herken je ze? 

Benoemen wat verkeerd gaat op school is niet zo moeilijk. De kunst 
is om van ‘dit is niet goed’ naar ‘zo kan het beter’ te komen. Dat is  
de Kinderraad vorig jaar aardig gelukt. 

“Het is leuk dat je dingen kunt bedenken die 
beter kunnen in de school en dat je er dan 
ook echt wat aan kan doen. Ik ben trots op 
alle dingen die we hebben bedacht, zoals de 
voetbalbeurten bijvoorbeeld.” Yara Härting 
uit groep 7 kan prima reclame maken voor 
de Kinderraad. Ze vond het dan ook heel 
leuk om vorig schooljaar in de Kinderraad te 
zitten. “Ik zou best nog een jaar door willen. 
Maar de kans is groot dat ze zeggen: jij bent 
al geweest.” 

Solliciteren kan Yara echter wel, want ook 
dit jaar verschijnen weer vacatures op het 
prikbord met de insteek: maak de school 
leuker. ‘Weet jij wat er speelt?’ staat daar op 
te lezen. ‘Weet jij wat de kinderen uit jouw 
klas belangrijk vinden en kun je die ideeën 
uitvoeren, neem dan contact op.’ 

Op die teksten kwam vorige keer veel 
reactie, zegt Ina Wernsen, die vorig 
schooljaar de Kinderraad begeleidde. “Het 
leverde ons een goeie mix op van denkers en 
doeners. Kinderen die zelf met ideeën komen 
en ook de wil hebben om die uit te voeren.” 
Kinderen met drive, wil ze maar zeggen, die 
bereid zijn tot actie, zitten in de Kinderraad 
goed op hun plek. Ze moeten niet alleen 
ideeën oogsten uit hun eigen klas, ze zijn de 
ogen en oren van alle leerlingen.

EVEN VERTELLEN 
Democratie in het klein, dat is de bedoeling. 
Van groep 4 tot en met 8 zit uit elke groep 
één kind in de Kinderraad, het zijn er zeven 
in totaal. Ieder raadslid haalt ideeën ter 
verbetering van de school op uit zijn of haar 
klas en vertelt na een bijeenkomst ook wat  
er in de raad besproken is. “O nee, dat vind  
ik niet eng, hoor”, lacht Yara. “Dat is hetzelf-
de als een spreekbeurt. Als ik binnenkom, 
vraag ik aan de juf: Ik heb een mededeling 
voor de klas. Mag ik even vertellen?”

Zo vertelde Yara aan haar klas dat de 
rommelige fietsenstalling hoog op de 
verbeterlijst stond. Grote weerklank, vond 
dat idee, want aan dat lukraak fietsparkeren 
ergerden veel kinderen (en hun ouders vast 
ook) zich. Maar hoe verander je zoiets? 
“Eerst bedenken wat het probleem is”, somt 
Yara op. “Heel vaak kunnen mensen er niet 
langs. En fietsen staan op plekken waar ze 
niet horen.” Toen de Kinderraad dat eenmaal 
helder had, ging ze nadenken over de 
oplossing. “Dan zegt iemand: laten we een 
politieactie doen! En dat vindt iedereen dan 
een heel goed idee. En dan begint iedereen

“ALS ZE EENMAAL OP GANG ZIJN, 

              KOMT ER VEEL LOS”

DE KINDERRAADIS DEMOCRATIE IN HET KLEIN
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goede ideeën te krijgen.” Ideeën omzetten 
naar handelen gaat niet vanzelf, zegt 
Ina. “Het besef dat de kinderen ook echt 
zelf in actie moeten komen, had wat tijd 
nodig. Maar als ze eenmaal op gang zijn, 
komt er heel veel los.” De politieactie in de 
fietsenstalling vindt Ina daar een prachtig 
voorbeeld van. “Dat was wel de ommekeer. 
De kinderen hebben daar een week lang 
actie gevoerd en dat had effect. Daarna zag 
ik dat ze zich realiseerden: hé, we kunnen 
wat bereiken.” 

SOMMENBOETE
Yara gniffelt nog wat na als ze vertelt 
wat ze allemaal hebben gedaan om de 
foutfietsparkeerders aan te spreken. Zo had 
Fatin bordjes met duimpje omhoog en een 
duimpje omlaag gemaakt. “We hebben ook 
aan de peuterspeelzaal gevraagd of we hun 
groen/rood-bordjes mochten lenen. Zo lieten 
we de kinderen zien of ze het goed of slecht 
deden. We hadden felle hesjes aan. Sol had 
zelfs een fluitje meegenomen van thuis. En 
we hebben ook parkeerboetes uitgedeeld. 
Nou ja, eerst een waarschuwing. En als 
ze dan nog hun fiets verkeerd neerzetten, 
dan kregen ze een boete. Dat waren 
huiswerksommen, hele moeilijke.” Ze denkt 
even na. “Ik denk niet dat ze die ook echt 
gemaakt hebben.” 

De reacties waren lovend. “Wat goed dat 
jullie dit doen!, zeiden ouders tegen ons”, 
herinnert Yara zich. En inderdaad: het ging 
goed met het fietsparkeren. Maar het effect 
was jammer genoeg niet blijvend. “Nu is het 
weer hetzelfde als eerst. Eigenlijk moeten  
we nog een keer actie voeren.” 

Ook de Kinderraad-oplossing voor een 
ander probleem heeft wat langer dan 
een schooljaar nodig om te landen, zegt 
Ina. “Ze hebben zich heel hard gemaakt 
voor beter spelen op het grote plein. Ze 
zagen bijvoorbeeld dat spelletjes waar je 
materiaal voor nodig hebt, snel op conflicten 
uitdraaien. Daarom zijn ze zich gaan richten 
op spelletjes waarvoor je eigenlijk niets 
nodig hebt.”
Yara had graag een klimrek midden op 
het plein gezien. “Maar dat werd ’m niet. 
Dat is wel jammer.” In plaats daarvan had 
de Kinderraad een boekje bedacht, vol 
spelletjes zonder spullen. Daarvoor haalden 
ze ideeën op in de klassen. “Zo kwamen 
we erachter dat er wel duizend soorten 
tikkertje bestaan”, zegt Ina. “De raad heeft 
met meester Vincent over spelen op het 
plein gesproken en in de klassen. Het boekje 
is er uiteindelijk niet gekomen, maar toch 
is het doel bereikt. Onder meer door de 
tussenkomst van de Kinderraad gaat het 
buitenspelen nu heel goed.”

SCHONE WC’S
Niet alle onderwerpen die de Kinderraad 
behandelde zijn zo groot als ‘beter spelen op 
het schoolplein’. Heel zichtbaar en succesvol 
was de posteractie voor schone wc’s. Met 
dat probleem kwamen veel kinderen uit de 
klas zelfs naar Yara toe. “Plas op de bril, 
doekjes op de grond, dat is gewoon smerig”, 
vat ze de klachten samen. Ina vertelt hoe 
de Kinderraad daarover in vergadering ging. 
“De conclusie was: maar dat doen we zelf, 
we maken die wc’s zelf vies.” De raadsleden 
sloegen aan het knutselen en maakten 
posters die nu nog steeds op iedere wc-deur 
hangen. Klein gebaar, groots effect. 

Het laatste wapenfeit van de Kinderraad 
2018/2019 is een leesclub. Die kwam net 
niet rond het afgelopen schooljaar. De 
animo voor een club, waarin kinderen die 
van lezen houden hun boeken met elkaar 
kunnen bespreken, was zo groot dat de 
volgende Kinderraad er waarschijnlijk wel 
mee verder gaat, denkt Ina. “Al was het maar 
zodat kinderen van de Provenier beseffen: 
die Kinderraad gaat hier dingen aan de 
orde stellen die wij belangrijk vinden.” 
Zichtbaarheid is dus belangrijk. “Ik hoop 
dat kinderen dit schooljaar weten wie hun 

vertegenwoordiger is in de raad, en dat zij 
deze jongen of dit meisje ook benaderen.” 

Verkiezingen helpen daarbij, denkt Ina, al 
moet ze er wel bij zeggen dat ze dan hardop 
aan het denken is. “Ik weet niet of zoiets 
gaat gebeuren. Ik zou dat wel leuk vinden.” 
Logisch, ook. “De Kinderraad geeft kinderen 
een stem in hoe we deze school met zijn 
allen leuker kunnen maken. Hoe tof zou 
het dan zijn als ze ook echt hun eigen raad 
kunnen kiezen?”

“WE KWAMEN ERACHTER DAT
ER WEL DUIZEND SOORTEN

  TIKKERTJE BESTAAN” 
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Schermtijd is verspilde tijd. Samengevat is 
dat lang de mening du jour geweest van de 
oudergeneratie over de online activiteiten 
van hun kinderen. Anno 2019 zijn de meeste 
kinderen al op jonge leeftijd aardig mediawijs. 
Ze weten de weg in een smartphone, zitten in 
appgroepjes en spelen online games. 

Wat een leven online precies doet met je 
hersenen, is al ruim een decennium onderwerp 
van onderzoek. In 2007 duwde Gary Small,  
een professor psychiatrie aan de universiteit  
van Los Angeles, zes proefpersonen in een 
MRI terwijl hij ze los liet op specifieke zoek-
opdrachten: wat zijn de voordelen van chocola, 
zoek een vakantie op de Galapagos eilanden, 
welke elektrische auto is de beste? Drie 
proefpersonen spendeerden veel tijd online, 
drie van hen waren beginnelingen. 

De hersenen van de drie ervaren online 
‘surfers’ lichtten op als een kerstboom, vooral 
de hersendelen die we associëren met het 
oplossen van problemen en het nemen van 
besluiten. Het opmerkelijkste resultaat van 
het onderzoek volgde zes dagen later. In de 
tussentijd hadden de beginnelingen dagelijks 
een uur online doorgebracht, zoekend naar 

Dit jaar werken de kinderen vanaf groep 5 niet meer  
op tablets, maar krijgen ze Chromebooks voor hun neus.  
Met deze Google-computers zet de Provenier de volgende 
stap in online onderwijs. Waarheen voert het online pad  
op deze basisschool?  

informatie die hun interesse had. Na slechts vijf 
uur online zoeken waren hun hersenpatronen 
drastisch veranderd. Nu lichtten ook hun breinen 
op als een kerstboom. “Amper vijf uur online 
had de bedrading van hun hersenen veranderd”, 
concludeerde professor Small, die deze test 
later met nog eens achttien proefpersonen zou 
herhalen, met hetzelfde resultaat. 

Niet per se slimmer

Goed nieuws? Niet per se. Meer hersenactiviteit 
betekent niet automatisch dat we slimmer wor-
den. Want, zoals iedereen met een smartphone 
weet, zodra dat scherm aan gaat, gluurt de af-
leiding om de hoek. Voor je het weet ben je een 
uur verder en heb je alleen hartjes uitgedeeld op 
Instagram. 

In de jaren na het onderzoek van professor Small 
ontstond een levendig debat over het nut van 
parate kennis versus online vaardigheden. Want: 
als kinderen online alles kunnen opzoeken, wat 
moeten we ze dan nog leren? Recente Ameri-
kaanse studies laten zien dat de toenemende 
afhankelijkheid van internet onze manier van 

Offline /online
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denken en onthouden aan het veranderen is: we gebruiken zoekmachines 
als Google als een externe harde schijf. Waar we eerder moeite deden 
informatie te onthouden, zoeken we het nu gewoon op. Zo worden we 
steeds afhankelijker van onze mobiele apparaten. Informatie die we tegen-
komen, slaan we niet zo makkelijk meer over van het werkgeheugen naar 
het langetermijngeheugen. 

“Daarom vinden we het op de Provenier zo belangrijk dat we de leerlingen 
de basis offline leren”, zegt Bastiaan Vording, naast leerkracht ook ICT- 
specialist. In die filosofie heeft online onderwijs in groep 3 en groep 4  
sowieso weinig te zoeken. In die jaren leren kinderen immers letters en 
cijfers en bouwen ze op die basis hun lees- en rekenvaardigheid uit. 
Dan nog werkt leren via de tablet niet altijd goed. “Twee jaar geleden  
zijn we als experiment begonnen met spelling op de tablet”, gaat Bastiaan 
verder. “Daar zijn we heel gauw weer vanaf gestapt. Kinderen spellen beter 
als ze de woorden met de hand schrijven.” 
Door de langzame beweging van de pen op het papier, maken kinderen 
bewuster de connectie tussen wat ze horen en wat ze schrijven. “Dat 
geldt niet alleen voor spelling, maar ook voor de tafels, op- en aftrekken, 
tientallen, automatiseren en klokkijken. Offline gaat dat beter.” Ook bij het 
uitrekenen zijn de schriften een blijvertje. “Kinderen gebruiken een schrift 
voor het uitrekenen van sommen. Daarin zie je goed waar het kind vast-
loopt. Op de tablet is dat minder goed te zien.” 

Onuitputtelijk werkboek

Daarom doen de Chromebooks dit jaar pas in groep 5 hun intrede. “Daar 
worden de computers ingezet als een werkboek”, legt Bastiaan uit. Aan de 
instructietafel krijgt de leerling naast uitleg van zijn juf of meester ook een 
persoonlijk leerdoel. En dan is het oefenen, oefenen en nog eens oefenen 
geblazen. Daarbij komt de computer (Snappet) uitstekend van pas, zegt 
Bastiaan: “Het is een onuitputtelijke bron van sommen en is ook nog eens 
adaptief. Maakt een kind een fout, dan neemt het programma een stapje 
terug door een makkelijkere som voor te schotelen. Rekent het kind de 
som goed uit, dan krijgt-ie steeds moeilijkere sommen.” 

Ook het opzoeken van informatie gebeurt deels online. “Bij wereldoriën-
tatie kan de opdracht zijn om extra informatie op te zoeken en die in een 
presentatie te gieten”, geeft Bastiaan als voorbeeld. “En terwijl tot nu toe 
ICT en techniek een apart vak waren, willen we deze vaardigheden meer 
en meer verweven, zeker bij vakken als wereldoriëntatie.”

Zo in de achterkant

Over de apparaten zelf of hoe je die gebruikt, hoeft Bastiaan de 
kinderen niet veel meer te leren. “Vorig jaar hadden de leerlingen  
uit groep 8 binnen no-time een knoppencombinatie op de tablet 
gevonden waarmee ze in het instellingenmenu kwamen”, lacht hij. 
“Terwijl ik naar een website met een wachtwoord moest om bij die 
achterkant te komen.” Ondanks die enorme technische handigheid 
hebben kinderen nog altijd veel te leren over de online wereld. “Zo 
hebben we het vaak over wat echt is en wat nep. Klopt het wel wat 
je ziet en hoort? Het is belangrijk dat kinderen weten dat ze niet 
zomaar alles kunnen aannemen en dat ze alles moeten checken.” 

Als je eenmaal weet hoe je moet zoeken en wat je voor waar kunt 
aannemen, is de online wereld er ook een van oneindige mogelijk- 
heden. Voor ieder kritisch onderzoek naar hoe de online wereld onze 
hersenen en manier van denken verandert, staat ook een onderzoek 
dat aantoont hoe het onze levens verrijkt. Daarbij is het zaak om zelf 
de controle te blijven houden en niet het apparaat of het algoritme 
de hoeveelheid schermtijd te laten bepalen. Dat gebeurt binnen de 
schoolmuren sowieso nooit, zegt Bastiaan: “Zonder doel gaat dat 
scherm niet aan. Eerst de opdracht, dan pas de computer aan.”

App-iquette 

Hoewel vooral de oudere kinderen 
soms al fervent gebruiker zijn van 
sociale media, zijn apps als Snap-
chat, Instagram of WhatsApp 
binnen de Provenier geen ge-
meengoed. “Tijdens schooltijd 
mogen kinderen hun telefoon niet 
gebruiken”, legt Bastiaan uit. “Dus 
dat appgebruik speelt zich vooral 
buiten de schoolmuren af.” 
Dat wil niet zeggen dat er nooit 
over gesproken wordt. Of dat er 
geen vuistregels zijn voor handig 
communiceren via WhatsApp.  
De belangrijkste:

-  Durf je het niet in iemands  
 gezicht te zeggen, typ het dan   
 niet in WhatsApp
-  Zonder je stem of gezicht erbij 
 kan een boodschap heel wat   
 stugger overkomen dan je   
 bedoelt. Daar zijn emoticons  
 voor uitgevonden. Moet je wel   
 goed weten wat een bepaalde   
 emoticon uitdrukt 
-  Gebruik nooit meer dan twee   
 emoticons per bericht
-  Schrijf hele zinnen en app niet   
 ieder woord van de zin door
-  Niet roddelen via WhatsApp.   
 Je weet nooit wie je berichtjes te  
 zien krijgt
-  Geen zin in de groepsapp? Zet   
 ‘m even op stil, dan krijg je niet  
 zoveel notificaties binnen
-  Zit je in een tijdelijk appgroepje  
 met een duidelijk doel (‘Feestje  
 op 25 oktober!!’) dan kun je na  
 de feestdag de groep verlaten.  
 Neem in alle andere gevallen   
 gewoon netjes afscheid
-  Als je je afscheidsbericht hebt   
 getikt, verlaat dan ook de groep  
 en wacht niet tot je een reactie  
 krijgt
-  Heb je iets tegen één iemand   
 te zeggen, stuur diegene dan  
 een privébericht
 (Bron: Mediawijzer, NRC)

Game met mate

Een uurtje gamen per dag is 
goed, blijkt uit onderzoek. 
Gamende kinderen zitten lek-
kerder in hun vel, ze gedragen 
zich aangenamer tegen andere 
mensen en ze kunnen beter 
omgaan met problemen. Wel is 
al dat positiefs gelinkt aan de 
tijd die een kind gamend door-
brengt. Blijft het bij een uurtje 
per dag en speelt het kind als 
tijdverdrijf, dan zijn de effecten 
het positiefst. Tot drie uur per 
dag gamen geldt een kind als 
een matig gebruiker: voor hen 
zijn de gevolgen niet negatief en 
niet positief. Gemiddeld meer 
dan drie uur per dag gamen kan 
leiden tot sociaal isolement en 
slechter presteren op school. 
(Bron: Bureau Jeugd en Media)
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Als leerling van de Provenier trek je er ook dit jaar 
weer regelmatig op uit om te genieten van alles dat 
Rotterdam je te bieden heeft. De school staat toch 
niet voor niets midden in een wereldstad? 
Knip je favo nijlgans uit en zoek een 
dobbelsteen. Klaar voor de start? 
De voorpret begint...NU!  
(oja, de jongste speler begint)

3. Op de appelboerderij neem je 
een hap van je zelfgeplukte 
appel. Bah, wat is dat nou? 
Spuug snel de worm uit 
en doe een stapje terug.

5. In de kinderboerderij 
word je door een geit 
achterna gezeten! 
Ren snel door naar 
vakje 8.

13. Lekker van de 
glijbaan wil je, 
maar je moet 
even wachten...
sla éen beurt 
over.

18. Oh nee, je bent 
je zwemspullen 
vergeten! Ga ze 
halen op vakje 

 16, anders kun 
 je niet meedoen 

met de zwemles.
22. Stap in het bootje 

bij het Maritiem 
Museum en vaar

 naar het Vroesenpark 
op 26.

31.  Je bent in het 
zorgcentrum, daar gaat 
alles wat langzamer.  
Sla een beurt over.

35. Oeps, jullie lopen te keten en jij 
belandt in de Kralingse plas! 

 Haal je droge kleren op vakje 34.
40. In de bieb kun je het boek dat je zoekt 

niet vinden, ga naar het volgende vakje om 
te kijken of hij daar wel staat.

46.  De ijsbeer is in een slechte bui, hij 
stuurt je terug naar vakje 43.

51. Je rent je rot bij de kidsrun en mag 
door naar plek 53! Iedereen juicht 

 je toe (ja, je medespelers dus)!
54. Spring op de sportdag meteen  

door naar 55. Je bent er bijna!

ROND
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15.  Synagoge joodse       
gemeente

18.  Van Maanenbad 
 (groep 5 en 6) 
20. Dakakker (groep 6)
22. Maritiem Museum
24. Bombardement van 

Rotterdam Brandgrens 
met o.a. stadhuis, 
Marinierskazerne, Zadkine 
(groep 8)

26. Vroesenpark – actieve reken- 
en taallessen (alle klassen)

28. Bergse Bos natuuruitjes 
(groep 4) 

31. Zorgcentrum De Provenier  
(actieve samenwerking 

 groep 1 t/m 8) 

33. Natuurhistorisch
 museum (groep 3, 4, 5)
35. Kralingse bos - met
 de boswachter op pad  

(groep 4, 5, 6, 7)
37. Oorlogs- en verzetsmuseum 

'40-'45 (groep 8)
40. Centrale Bibliotheek 
 (groep 3 t/m 8)
42. Bibliotheektheater 
 (peuters - groep 1 t/m 3)
44. Internationaal Filmfestival
46. Diergaarde Blijdorp 
48. Concert in de Doelen
51. Kidsrun - Marathon 

Rotterdam 
54. Sportdag – Rotterdam 

Atletiek (groep 1 
 t/m 8) 

1.    Natuurspeeltuin  
De Speeldernis  

(groep 4&5)
3     Appelboerderij Rhoon 

(peuters en kleuters)
5. Kinderboerderij Ringdijk 

(peuters en groep 1 t/m 8)
7. Vorstenbosch (kamp groep 8)
9. Lautentius en Elizabeth 

Kathedraal 
11.   Mevlana Moskee 

13. Hoevespeeltuin (gr. 1-2)

FINISH

HUP!

GOGOGO!



2120

Rijen met keurige lessenaars, waar leerlingen allemaal 
met dezelfde pen in de hand en hetzelfde boek voor 
zich luisteren naar de leerkracht die voor de klas 
lesgeeft: op die manier hebben de meesten van ons in 
de schoolbanken gezeten. Voor onze kinderen geldt 
dat niet meer. Van hen verwachten we dat ze zich 
breder ontwikkelen. 

In de negentiende eeuw weerspiegelde het onderwijs 
het gedachtegoed van de industriële revolutie. 
Massaproductie uit de fabrieken werd toegepast  
op het onderwijs, dat klassikaal werd gegeven. Dat  
is nog steeds de basis van het onderwijs en tevens  
de start van het fragmentarisch onderwijsaanbod  
in aparte vakken.  
Dat past niet noodzakelijkerwijs bij de huidige tijd. 
Dit is een tijd van verbanden leggen. In plaats van 
losse feiten en gebeurtenissen opdreunen, leren we 
kinderen logisch na te denken bij het koppelen van 
kennis met leerstof. 
(Bron: Onderwijsgeschiedenis van griffel tot iPad) 

Dergelijk systeemdenken zit er bij kinderen van jongs 
af aan in. Baby’s en peuters raken geboeid door iets 
nieuws en gaan ermee stoeien. Binnen die context 
gebruiken zij hun nieuwe ontdekkingen en ervaringen. 
Als een situatie erom vraagt, leren ze die toe te 
passen. Onze kleuters sluiten hierop aan met behulp 
van de methodiek Spelend Leren. Maar vanaf groep 3 
tot en met 8 zitten kinderen aan een eigen tafel, leren 
uit boeken, volgen klassikale instructie op het bord en 
krijgen de leerstof gedifferentieerd aangeboden. Aan 
het einde van de les evalueren we doel en inhoud van 
les en proces met ze. Daarna starten we een nieuwe 
les en pakken een ander boek en een nieuw schrift uit 
ons laatje. 
(Bron: wij-leren.nl; Peter Senge, Lerende scholen, systeemdenken)

Door de jaren heen is het onderwijs op De Provenier
gelukkig doorspekt met coöperatieve werkvormen, 
differentiatie, automatiseeroefeningen, energizers, 
expliciete directe instructie, zelfstandig werken,

Voortdurend 
             op 
ontdekkings-
  tocht

Leraar, leerling, lessen, 
lessenaar: zo eenvoudig 
is het onderwijs al enige 
tijd niet meer. Een nieuwe 
eeuw vraagt om nieuwe 
vaardigheden, nieuwe 
lessen en een nieuwe 
omgeving. Daarom gaat 
De Provenier op ontdek-
kingstocht, naar hoe de 
school natuurlijk en  
gezond leren het beste  
kan vormgeven...
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Het oranje van een klaproos 
Van dat leerproces maakt het schoolgebouw integraal onderdeel 
uit, want het gebouw en de inrichting kunnen de prestaties en 
ervaringen van leerlingen beïnvloeden. Dat begint al bij de kleuren. 
“Daar is over nagedacht”, zegt Daniëlle Blok, directeur van De 
Provenier. De natuur is een belangrijk onderdeel in de (offline) basis 
waarin de kinderen opgroeien. “Daarom hebben we in samenwerking 
met Van Haasteren Architectuur gekozen voor een natuurlijke twist: 
twee kleuren groen, diep oranje en helder wit. De verschillende 
tinten groen symboliseren de vele kleuren groen, die in de natuur 
voorkomen.” 
Het diepe oranje is de kleur van de klaproos. “Die staat symbool 
voor troost en dromen”, zegt Daniëlle. “Belangrijke vaardigheden 
die bijdragen aan het bouwen van een toekomst. De klaproos is 
daarnaast ook een teer en kwetsbaar bloemetje, dat meebeweegt 
met weer en wind. Als hij goed geworteld is, zie je ’m blij rechtop 
staan.” Ook hebben klaprozen een bodem nodig die in beweging 
is. Zolang de bodem rust, gebeurt er weinig. Komt er reuring in de 
bodem, dan ontkiemen zaadjes. “Die zaadjes kunnen daar jaren op 
wachten. Dat maakt van de klaproos een echte pioniersplant, die je 
overal kunt aantreffen.”  

Statafels en poefjes 
Wit staat voor zonlicht. Zou je vanuit de ruimte naar de zon kunnen 
kijken zonder blind te worden, dan zie je dat de zon eigenlijk wit is, 
niet geel. Met een prisma kun je het zonlicht splitsen: rood, oranje, 
geel, groen, blauw, indigo en violet. “Vandaar ook de regenboog 
die hieruit voortkomt”, zegt Daniëlle. “De witte muren en de witte 
ledverlichting geven de school een frisse uitstraling.”

Natuurlijke materialen komen veelvuldig terug in ons interieur. 
Planten en hout zorgen voor rust en maken van de school een 
plek waar je graag verblijft. Bij de aanschaf van nieuwe materialen 
neemt De Provenier duurzaamheid altijd mee in de overweging.  
“De komende jaren ziet u ons variëren in de inrichting van onze 
lokalen”, zegt Daniëlle. “Niet elk kind zit meer aan een eigen tafel 
of heeft een eigen laatje. We werken met een diversiteit aan 
werkplekken binnen de school: statafels, groepstafels, bureaus, 
stoelen, poefjes, krukken en kleden. Alles om het natuurlijk en 
gezonde leerproces te stimuleren.” 
(Bron: onderzoek ontwikkelingspsychologen Allen & Hessick: Hoe kan een 

schoolgebouw en klaslokalen haar gebruikers beïnvloeden?- California 

Polytechnic State University). 

teach-technieken en het vergroten van 
eigenaarschap bij de kinderen. Deze pareltjes 
blijven we gebruiken om aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoeften van kinderen en deels ons 
onderwijs aantrekkelijk te houden. 

De kinderen waarderen onze Verlengde Leertijd-
lessen (VLT) hoog. Des te meer reden om deze 
vakken in de toekomst als fundament te zien  
en niet meer als losse onderdelen. De opgedane  
kennis en talenten kunnen de kinderen toepassen 
in de reguliere vakken, om ook op deze manier 
samenhang te creëren. 

Van quiz tot maquette
Dit jaar zijn we aan het experimenteren geslagen, 
met spellinglessen op het schoolplein, rekenlessen 
in de natuur en geschiedenisles in de stad. Ter 
voorbereiding op meer thematisch werken hebben 
verschillende klassen Argus Clou als uitgangspunt 
genomen, de methode die wij gebruiken voor het 
vak wereldoriëntatie. De leerkracht koos een thema 
of probleem uit de methode. Vooraf bepaalde hij of 
zij de doelen die de kinderen in de basis moesten 
leren. Door het onderwerp op een prikkelende manier 
te introduceren, werden de kinderen nieuwsgierig. 
Ze kregen de opdracht om zelf op onderzoek uit te 
gaan. Zo ontstond voor elke leerling ruimte om zelf 
een onderzoeksvraag te bedenken. 

In groepjes of individueel gingen de kinderen met 
behulp van een opdrachtenkaart aan de slag. Alle 
onderzoek leidde tot een eindpresentatie, die aan 
een aantal eisen moest voldoen. Welke verwerking 
ze kozen was aan de kinderen. Zo danste een 
groepje wat ze geleerd hadden, maakte een ander 
groepje een maquette, kozen andere groepjes voor 
Powerpoint en maakte een leerling een quiz. “Kunnen 
we dit niet elke dag doen?”, luidde de evaluatie door 
de kinderen, en: “Zo is leren pas leuk.” Verschillende 
klassen sloten het thema af met een bezoek aan  
het museum. 

Zin om te leren
Niet alleen werd het onderwijs zo betekenisvoller, 
ook raakten de kinderen intrinsiek gemotiveerd. 
Ze voelden zich autonoom door de keuzes die ze 
hadden, zochten vanuit een onderzoeksvraag naar 
oplossingen en antwoorden en ze voelden zich 
betrokken, omdat de leerstof in een rijke context 
werd aangeboden. De kinderen zetten hun talenten 
in om tot het gewenste resultaat te komen en 
hadden de keuze om individueel te werken of in 
groepjes. 

We zagen op de Provenier in de praktijk wat Luc 
Stevens in zijn boek Zin in Leren in 2012 al schreef: 
“Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte 
aan relatie (anderen waarderen mij en willen met 
mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik 
kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de 
behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier 
in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, 
inzet en zin in leren.”  

Muren van het klaslokaal oprekken
Een omslag als deze gaat niet van de ene op de 
andere dag. De komende jaren houden we op de 
Provenier in de basis een jaarklassensysteem met 
groepsleerkracht, die de kinderen de leerstof biedt 
waar zij recht op hebben. Wel zullen we ons aanbod 
meer laten aansluiten op het natuurlijk leerproces 
van de kinderen, de behoefte aan beweging en het 
ontwikkelen en inzetten van talenten. 

Ook gaan we meer thematisch werken. We 
rekken de muren van ons klaslokaal op, door onze 
omgeving te betrekken bij de lessen. We gaan dus 
het Vroesenpark in, maar bezoeken ook Diergaarde 
Blijdorp, het bejaardenhuis De Provenier en de 
winkels in het centraal station. De komende jaren 
gaan we op zoek naar samenwerking met andere 
externe partners. Denk aan Rotterdamse bedrijven, 
ouders, jonge investeerders en nieuw talent. 
We willen de leerstof dynamisch en in context 
aanbieden, zodat onze leerlingen inzage krijgen in 
hoe al die vakken samenhangen. Daardoor raken 
talenten breder ontwikkeld en ingezet en komen 
meervoudige intelligenties beter tot hun recht.
 

We betrekken de kinderen meer 
bij hun eigen leerproces. Dat 
betekent onder andere dat de 
kinderen bij de presentatie van 
hun eigen rapport aanwezig zijn. 
Dit willen we verder uitbreiden, 
zodat kinderen verantwoordelijk 
kunnen zijn voor hun eigen 
leerproces. Komende jaren zullen 
de kinderen werken aan een 
digitaal portfolio. Burgerschap 
krijgt een prominente plek in 
ons aanbod, waarbij naast 
De Vreedzame School, tevens 
aandacht is voor filosoferen en  
de 10 V’s (vriendelijkheid, 
veiligheid, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid, vrijheid, 
verwondering, verrijking, 
verbinding, voeding en voort-
bewegen). Zo voeren we niet 
alleen een gezond LekkerFit-
beleid, maar dragen we ook bij 
aan een gezonde manier van 
denken en doen.

UITNODIGING
Wilt u meer weten over de  
visie van de school? Kom dan 
naar de algemene ouderavond op 
dinsdag 10 september om  
18.45 uur. 

“ KUNNEN WE DIT NIET 
  ELKE DAG DOEN?”

 “ OVER DE 
   KLEUREN
   IS GOED 
   NAGEDACHT ” 



De jaren op de basisschool beslaan ‘maar’ tien jaar. 
In die jaren vormt een kind niet alleen een beeld van 
zichzelf, maar ook van zijn plek in een groep en van de 
wereld om hem heen. Hoe stimuleert de Provenier de 
natuurlijke ontwikkeling van haar kinderen? 

Peuters: egocentrische ontdekkingsreizigers
Echte egoïsten zijn het, de kinderen die op 2-jarige leeftijd De Provenier binnen 
wandelen. Niet onaardig bedoeld hoor, maar het is nu eenmaal een vaststaand feit 
dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar de wereld alleen vanuit zichzelf bezien. 
Dat is ook niet zo gek, want kinderen merken rond die leeftijd voor het eerst dat 
zij achter het stuur van hun eigen lichaam zitten. Op heel jonge leeftijd gaat dat 
nog niet veel verder dan niveautje ‘ik pak nu de speelgoedtelefoon’. Zulke jonge 
kinderen hebben eigenlijk maar één doel voor ogen: ik wil dit en ik wil het nu.  
Ze zijn zich er nog niet van bewust dat andere mensen dezelfde situatie heel an-
ders kunnen beleven. Volwassenen fungeren in het leven van een peuter als extern 
geweten. Zij zijn degenen die zeggen: tot hier en niet verder. Zoals: houd rekening 
met een ander. Of: spreek de waarheid. En: hier doen we elkaar geen pijn. Al brengen 
de peuterleidsters van de Provenier dat anders: “Elkaar slaan mag natuurlijk niet, 
maar verder leggen we vooral de nadruk op wat kinderen wel kunnen, in plaats van 
wat niet”, zegt peuterleidster Els Waanders. 
Daarnaast is de peuterspeelzaal van de Provenier niet zo van de moetjes: ga maar 
ontdekken, dat vindt de school veel belangrijker. “Peuters hebben hun hele leven 
nog voor de boeg”, legt Els uit. “Hier hoeven ze echt niet met zijn allen aan tafel te 
zitten met hetzelfde plakwerkje voor zich. Wil de een in de zandbak? Dan gaat-ie 
dat doen. Schilderen? Dat mag. Spelen met de blokken? Ook goed.” 

Kleuters: experimentele Marco Polo’s
Terwijl kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar uit hun peuterbubbel kruipen, ver-
breedt hun ontdekkingstocht zich tot de wereld om hen heen. Waar peuters min 
of meer zelfstandige units zijn die naast elkaar spelen, beginnen kleuters samen te 
spelen, voorstellen te doen voor de manier waarop en sluiten ze vriendschappen. 
Maar omdat ze nog niet zo geschoold zijn in de kunst van het onderhandelen, 
gaat dat gepaard met de nodige onenigheid. Nog altijd zijn de volwassenen hier 
degenen die de grenzen trekken en bewaken, want (jonge) kleuters zien nog geen 
verband tussen oorzaak en gevolg. 
In de kleutertijd neemt de woordenschat enorm toe. Waar een peuter gemiddeld 
tweehonderd woorden kent, zijn dat er op 4-jarige leeftijd al 1500. De meeste 
kleuters zijn echte informatiesponzen en stellen heel veel waarom-vragen. Op hun 
fantasie zit nog geen begrenzer: ze vertellen verhalen die deels waar, deels verzon-
nen zijn. De fijne motoriek neemt toe: kleuters leren een potlood vast te houden 
en veters strikken.

Zintuiglijk maakt sociaal
Alles dat bijdraagt aan een betere 
motoriek, draagt uiteindelijk ook bij 
aan sociale vorming. Vanuit die filo-
sofie laat De Provenier haar jongsten 
hun omgeving ontdekken met alle 
zintuigen. “Met blote voeten in het 
zand lopen”, legt schooldirecteur 
Daniëlle Blok uit. “Of met allebei de 
handen verven. Voelen, ruiken, proeven 
alles met zoveel mogelijk natuurlijke 
materialen.” Deze manier van leren 
past bij kinderen: het is natuurlijk 
gedrag. “Ook al lijkt het heel speels, 
het is allemaal onderdeel van de 
ontdekkingsreis.” 

VAN PROVENIERPEUTER 
TOT PROVENIERPUBER
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Groep 5: hé, er is ook nog zoiets als vroeger!
Elk jaar verbreden kinderen hun basiskennis. Dat is de reden waarom veel 
leerkrachten de voorkeur geven aan de basisschool: “Kinderen leren op de 
basisschool dingen die ze de rest van hun leven gebruiken”, is een veelgehoorde 
motivatie. Sommige kennis moeten kinderen bij wijze van spreken in hun slaap 
nog kunnen opdreunen. In groep 5 is het dus automatiseren wat de klok slaat: het 
je zo eigen maken van informatie dat je er niet meer over hoeft na te denken. 
Voor het eerst krijgen kinderen in groep 5 tijdens wereldoriëntatie geschiedenis. 
Dat opent een luikje: hé, er waren mensen voor ons, die een en ander mee hebben 
gemaakt. Dat besef is nog wel werk-in-uitvoering, vertelt leerkracht Cindy de 
Vos: “Als ik vertel over de jager-verzamelaars, kan er ineens een vraag komen: Juf, 
leefde jij toen ook al?”  
Op deze leeftijd is het geweten van een kind helemaal ‘rijp’. Het weet wat goed 
is en wat fout en kan ook bewust besluiten zich niet aan de regels te houden, en 
daar zelfs over te liegen. Dat komt omdat een kind de baten tegen de kosten kan 
afwegen: wat levert het mij op?  

Groep 3: cijfers en letters
Leren lezen is een heel bijzonder proces. Symbolen worden letters, letters wor-
den woorden en woorden worden verhalen. Een tot dan toe verborgen wereld 
opent zich. Datzelfde geldt voor de cijfers 0 tot en met 9, waar de kinderen vanaf 
de kleuterschool al mee oefenen, maar die in groep 3 steeds meer betekenis krij-
gen. Waar een jonger kind vijf muntjes van 1 euro meer geld vindt dan een briefje 
van 5 euro, leert het in groep 3 dat dit eigenlijk op hetzelfde neerkomt. 
In de manier waarop kinderen deze cijfer- en letterbasis tot zich nemen, ver-
andert dit schooljaar een en ander. De natuurlijke manier waarop kinderen uit 
groep 1 en 2 leren, krijgt dit jaar een vervolg in groep 3. “We stappen af van wat 
we altijd doen, namelijk dat kinderen in groep 3 ineens allemaal aan een tafeltje 
moeten zitten en alles op het platte vlak, aan tafel, moeten leren”, zegt directeur 
Daniëlle Blok. “Dat onderbreekt dat natuurlijke proces. Het is wel belangrijk dát 
ze het leren, maar hoe en wanneer willen we meer spelenderwijs, thematisch en 
ontdekkingsgericht inzetten, zodat de ontdekkingstocht nog even centraal staat 
als bij onze peuters en kleuters.” 
Niet ieder kind is hetzelfde, vult adjunct-directeur Esther Poos aan: “En dus is 
niet ieder kind er op precies hetzelfde moment aan toe om te leren schrijven.  
We willen de ontdekkingstocht van de kinderen centraal stellen. Wat wil een 
kind onderzoeken? En hoe pak je dat aan?” 

Groep 4: betekenis geven
Dat wil niet zeggen dat de harde resultaten er niet meer toe doen. “We moeten 
toetsen om te meten wat de kinderen precies kunnen. De kaders, die stellen wat 
een kind aan het einde van het leerjaar moet beheersen, blijven”, zegt Esther. 
“Wel stellen we ons, net als veel ouders, de vraag: wat betekent een 7 eigenlijk?” 
Betekenis geven aan de kennis die kinderen vergaren, dat is dus de bedoeling. 
Dat gebeurt op de Provenier door de lesstof te koppelen aan de belevingswereld 
van het kind. In die zienswijze hoeft een kind niet aan een tafel in een schrift te 
rekenen. “Op het bord staat de som en de instructie”, legt Esther uit. “Hoe de 
kinderen die instructie verwerken, is aan hen. In de ene hoek doen ze dat met 
materialen, in de andere met een verhaaltje, weer een andere een tekening.”
Door in thema’s te werken vervagen ook de grenzen tussen vakken. “Uiteindelijk 
is het onze bedoeling dat kinderen op onze derde verdieping met dakterras,  
keuken en laboratorium bijvoorbeeld een tomaat laten groeien, die oogsten  
en dan verwerken”, zegt Esther. “Maar dat is een proces waarvoor we jaren uit-
trekken.” Dit jaar start de Provenier dat proces door wereldoriëntatie in  
groep 4 in thema’s aan te bieden. 
Ook nieuw in groep 4: Engelse les. “Een tweede taal beheersen behoort volgens 
de officiële richtlijnen niet bij 21ste eeuwse vaardigheden: wij vinden dat wel 
belangrijk”, zegt Daniëlle. “Ook omdat veel van onze leerlingen van huis uit al 
een tweede taal meekrijgen. Qua tweede taal op school hebben we gekozen voor 
Engels. Dit schooljaar beginnen we daarmee vanaf groep 4, het schooljaar daarop 
voegen we daar groep 3 en de kleuters bij.”

Groepsgewijs
Hoe een groep zich gedraagt, is 
het gevolg van een proces in vijf 
stappen dat zichzelf voortdurend 
herhaalt.

1. Forming: de verkenningsfase
De groepsleden kennen elkaar nog 
niet. Als de groep vorig jaar al bij 
elkaar was, weten de groepsleden 
niet of alles bij het oude is geble-
ven. Hoe jonger kinderen zijn, hoe 
meer ze in zes weken zomervakan-
tie (of twee weken kerstvakantie) 
zijn veranderd. De kinderen zijn 
meer bezig met zichzelf en hoe ze 
overkomen op de anderen. 

 2. Storming: de hiërarchie bepalen
De groepsleden weten ondertussen 
een beetje wat ze van de anderen 
kunnen verwachten. De grenzen van 
de eigen veiligheid zijn verkend en 
nu gaan ze zich profileren. Dat lijkt 
soms wat rumoerig, want er zijn 
botsingen, onenigheid en ruzietjes. 
Dit hoort bij deze fase en hoeft niet 
verontrustend te zijn. De hiërarchie 
wordt bepaald. 
Het resultaat van deze tweede fase 
verschilt: de ene groep werkt posi-
tief samen, in een andere ontstaat 
machtsstrijd, weer een andere klas 
valt uiteen in subgroepen. 

3. Norming: zo gaan we met elkaar om
De leiders die in de vorige fase 
boven kwamen drijven, bepalen hoe 
de groepsleden met elkaar omgaan. 
Soms onbewust, soms bewust stel-
len zij de ongeschreven regels vast. 
Daarna veranderen deze normen 
bijna niet meer.  

4. Performing: aan de slag
Nu de introductieperiode voorbij is, 
is de groep klaar voor het werken. 
Bij een groep die elkaar al kent, 
breekt deze fase na een paar weken 
aan. Bij elke ingrijpende gebeurte-
nis, denk aan een nieuw kind, een 
intensieve werkweek of een hevig 
conflict, keert de groep terug naar 
de vorige drie fases.  

5. Termination: doeg, tot volgend jaar!
De groep nadert het eind van het 
jaar. De meesten vinden dat jammer, 
maar het kan ook zijn dat ze op alles 
en iedereen mopperen. Dat doen 
ze om het afscheid minder zwaar 
te maken, want als het ergens niet 
zo leuk is, is het makkelijker om 
weg te lopen. Ook kunnen groepjes 
gaan klitten. Ze spreken ook vaak 
af elkaar snel weer te zien. Vooral 
in groep 8 speelt dit afscheid een 
grote rol.
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Sinds vorig schooljaar lossen kinderen op het schoolplein hun conflicten 
onderling op met hulp van kindermediatoren. Even wennen was het wel, 
vooral voor de volwassenen. 

Groep 6: de jongens tegen de meisjes
Was het voorheen nog een beetje voor de leuk, nu is het voor het echie: huis-
werk. De planning daarvan vergt nogal wat van een 9- of 10-jarige. Vaak is het  
koning uitstel die regeert en moet het stampwerk op het allerlaatst (al is dat bij 
veel volwassenen niet anders). Verstandelijk kan een groep-6’er al behoorlijk 
wat: ze snappen het getal ‘miljoen’ bijvoorbeeld, dreunen de tafels uit hun hoofd 
op, leren breuken en (inhouds-) maten. En, heel leuk: ze kunnen kaartlezen! 
Omdat de meeste kinderen ook een kei zijn in onthouden, zijn ze ook goed in 
navigeren. 
In de klas is het jongens versus de meisjes-ding een ding. De eerste verkeringen 
steken de kop op, al gaat dat nog niet veel verder dan ‘Ben jij op mij? Dan ben ik 
op jou’. Ook beginnen kinderen hun capaciteiten te vergelijken met de ander. 

Groep 7: groepsdieren
Niet alleen de sommen en woorden worden ingewikkelder, ook sociaal staat er 
in dit jaar een hoop verandering op stapel. In deze groep verandert namelijk het 
nodige in de groepsdynamiek. Dat komt omdat de hormonen zich voor het eerst 
roeren, met name bij de meisjes. Die kunnen behoorlijk gaan samenklitten en 
echte kliekjes vormen, soms met wat meidenvenijn tot gevolg.
Waar voorheen het vriendelijkste kind van de klas vaak ook het populairst is, 
willen kinderen zich op deze leeftijd voor het eerst ten koste van een ander 
populair maken. Het is dan ook niet voor niets dat 27 procent van de kinderen in 
de bovenbouwklassen zegt weleens gepest te zijn.

Groep 8: hallo pubertijd
Tot ongeveer tien jaar gaan jongens en meisjes gelijk op qua ontwikkeling. Daar-
na veranderen de meisjes lichamelijk veel sneller dan de jongens. Meisjes in groep 
8 zijn vaak een stuk groter dan de jongens en hun lichaam ziet er al veel volwas-
sener uit. Al lijken ze nog wel uit verhouding, met die lange armen en benen. Dat 
maakt dat ze ook wat onhandiger worden en bijvoorbeeld vaak dingen omstoten. 
Daar kunnen ze echt niets aan doen. 
In de hoogste klassen kunnen kinderen abstract denken: ze hebben geen mate-
rialen meer nodig om getallen uit te beelden. Steeds ingewikkelder sommen reke-
nen ze in hun hoofd uit, moeilijke woorden spellen gebeurt eveneens tussen de 
oren. Dat passen ze ook toe in hun omgeving. “In de winkel rekenen ze bijvoor-
beeld uit hoeveel geld ze besparen met een korting”, zegt Daniëlle. “Zeker als het 
gaat om hun eigen geld, want dat heeft de meeste betekenis.”
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“Hallo, wij zijn mediatoren. Wij gaan jullie 
helpen. Daar zijn wat regels voor en dit zijn 
ze: Niet door elkaar heen praten, dat is veel 
fijner. Niet schelden. We doen ons best om het 
conflict op te lossen. Zijn jullie het daarmee 
eens?” Zoë van de Kerkhof aarzelt na een jaar 
conflictbemiddeling geen moment als ze de 
spelregels van mediation moet uitleggen. “We 
moesten ze ook uit ons hoofd leren toen we 
begonnen”, verklaart ze.

Sinds vorig schooljaar telt de Provenier twaalf 
kindermediatoren. Elke pauze hullen twee van 
hen zich in een feloranje hesje om gehakketak 
op het schoolplein op te lossen voor het kan 
uitmonden in ruzie. De kindermediatoren zijn 
een onmisbaar onderdeel van De Vreedzame 
School, het programma dat de Provenier gebruikt 
om een klimaat te scheppen waarin kinderen op 
een veilige manier leren hoe ze zich in de wereld 
buiten de schoolmuren staande kunnen houden. 
In gesprekken over dit programma gaat het al 
gauw over burgerschap, diversiteit, bijdragen 
aan een open, democratische samenleving en 
constructief omgaan met conflicten. Dat zijn 
best abstracte begrippen, maar de vertaling 
ervan is juist concreet, zegt Andrea Heyboer van 
Onderwijszaken, die de Provenier hielp bij het 

invoeren van De Vreedzame School-methode. 
“We moeten er met zijn allen wat van maken. En 
daarin is iedere stem  belangrijk.”

Kinderen hun eigen conflicten laten oplossen, 
staat centraal in De Vreedzame School. “Want 
conflicten horen bij het leven, dat is niet te 
vermijden”, zegt Andrea. “Luisteren naar de 
ander, je eigen standpunt helder vertellen en  
samen bepalen hoe het verder moet, zijn dus 
belangrijke levenslessen. Ook voor kinderen, 
want waar ze het zelf kunnen, moeten wij 
het ze zelf laten oplossen.” Dat is niet meer 
dan logisch, vindt ze. “Zij zijn onderdeel van 
deze gemeenschap. Door ze verantwoordelijk 
te maken voor de sfeer zorgen ze ook voor 
zichzelf.” Een vervanging voor pleinwacht zijn 
de mediatoren daarmee nadrukkelijk niet. “We 
beleggen dit niet bij kinderen omdat het lekker 
makkelijk is, maar omdat kinderen dit zelf 
kunnen.”  

“ WE LATEN DIT KINDEREN DOEN 

     NIET OMDAT HET LEKKER

MAKKELIJK IS”

OMDAT ZE HET ZELF KUNNEN, 

ZELF WEL OP JOH
ZE LOSSEN HET
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NIET SCHELDEN
Om te zorgen dat ‘zelf kunnen’ bij alle 
Provenier-kinderen goed tussen de oren zit, 
gingen aan de komst van de kindermediatoren 
heel wat lesuren vooraf. “Elke leerling kent de 
stappen”, zegt gedragsspecialist Luthgarmine 
Geertruida. Ze wijst naar drie gekleurde 
petten in haar klaslokaal, waarmee alle 
leerkrachten het stappenplan richting een 
constructieve oplossing uit hebben gelegd. 
Rood staat voor boosheid, blauw voor een 
ander zijn zin geven, geel is win-win. Zodra na 
een aanvaring de emoties wat bedaard zijn 
en de gele pet op gaat, ontstaat er ruimte 
voor een oplossing. Want met boze kinderen 
kun je niks beginnen. 
Dat weet ook Zoë. “Als ze schelden tegen 
elkaar, dan kan ik het niet oplossen”, zegt ze. 
Hoe ze toch voor elkaar krijgt dat de kinderen 
daarmee stoppen? “Ik zeg tegen ze: je bent 
ermee akkoord gegaan om niet te schelden. 
Doe het dan ook niet.” 

Enige gedecideerdheid is handig in de 
kinderbemiddeling. Hulpvaardigheid en een 
beetje empathie ook. “Sommige kinderen 
nemen van nature al een dergelijke rol in de 
groep in”, zegt Luthgarmine. Zoë is vanwege 
die reden door haar juf aangedragen als 
mediator. Waarom zei ze eigenlijk ja? "Als 
mensen ergens mee zitten, wil ik helpen." 

Van de twaalf mediatoren zijn er jaarlijks 
vier nieuw - de achtstegroepers die naar 
de middelbare school vertrekken, worden 
opgevolgd door vier mediatoren uit groep 
6. Kinderen kunnen zelf solliciteren op 
de functie. Ook de leerkrachten dragen 
leerlingen voor. Iedereen komt in aanmerking, 
zegt Luthgarmine. “Juist kinderen waarvan je 

het niet verwacht, vragen we als mediator. 
Die kunnen je verrassen.”

SCHEIDSRECHTEREN
De kindermediatoren komen alleen in actie bij 
conflicten, niet bij ruzie. Zoë legt uit wat het 
verschil is: “Een ruzie is erger en kan langer 
duren. Een conflict is een soort nepruzie, 
niet zo heel erg nog.” Over welke situaties 
de kindermediatoren oplossen en welke de 
volwassenen, zijn afspraken gemaakt, zegt 
Luthgarmine: “Bij fysiek en verbaal geweld 
grijpen de pleinwachten in. Zijn de kinderen 
eenmaal afgekoeld en willen ze het uitpraten, 
dan komen de mediatoren weer in actie.” Dat 
doorverwijzen gaat nog niet altijd goed, maar 
dat ligt niet per se aan de kinderen, weet 
Luthgarmine inmiddels: “De pleinwacht neemt 
het vaak alsnog over, ook als het gesprek nog 
niet voorbij is.” Kindermediator Zoë kan dat 
beamen. “Soms stuurt de pleinwacht kinderen 
niet door naar ons. Terwijl de pleinwacht pas 
iets moet doen als we het zelf niet kunnen 
oplossen.”

Daarbij hebben de volwassenen nogal eens 
de neiging om te scheidsrechteren. “Arbitrage 
komt pas helemaal aan het eind, als niks meer 
werkt”, zegt Andrea. “Het is het makkelijkst 
om te zeggen ‘jij mag nu de bal’. Duurzaam is 
die oplossing niet.”

Voor een uitkomst die de kijvende partijen 
blij maakt, gaan de kindermediatoren juist. 
“Om dat te bereiken, moeten mediatoren 
neutraal blijven en geen kant kiezen”, legt 
Luthgarmine uit. “Ze moeten niets invullen, 
want de oplossing komt van de kinderen zelf. 
Dat werkt het beste.”  

“SOMS ZEGGEN ZE: JE BENT 
MIJN MOEDER NIET!”

WEL EEN BEETJE GESTOPT
Inderdaad zijn er na een jaar minder 
akkefietjes op het schoolplein. “Sinds wij er 
zijn, is het wel een beetje gestopt. Eerst waren 
er meer conflicten”, zegt Zoë. “We hoeven niet 
zo vaak in actie te komen.”
Dat is precies de bedoeling, zegt Andrea 
Heyboer. Zij ziet op alle scholen waar 
leerlingmediatoren rondlopen het aantal 
conflicten afnemen. “Dat komt ook omdat 
schoolbreed de nadruk ligt op wat je zelf kunt 
doen. En natuurlijk heeft de preventieve kant, 
wat meester Vincent op de Provenier doet 
door vast te stellen hoe we met elkaar spelen, 
ook effect. Op den duur zie je dat kinderen 

veel minder ‘hengelen’ bij volwassenen om hun 
conflict op te lossen.”
Zoë zit dit jaar in groep 8 en gaat nog één jaar 
nog door als mediator. De mediatoren werken 
altijd in tweetallen van één jonger kind en een 
ouder kind. Hoewel de leerkrachten tijdens de 
lessen benadrukken dat alle kinderen moeten 
luisteren naar de kindermediatoren, blijft het 
toch soms een dingetje om als jonger kind te 
bemiddelen tussen twee kinderen uit groep 8. 
“Je bent nog maar een kind, dus soms luisteren 
ze niet naar je”, verduidelijkt Zoë. “Dan zeggen 
ze bijvoorbeeld: ‘Je bent mijn moeder niet!’ 
Dan zeg ik: Nee, maar ik ben wel je mediator."
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Lieve Trees
Sinds dit schooljaar is ze écht met pensioen: juf Trees Foe A Man. 

Met 46 jaar ervaring in het onderwijs, waarvan 26 jaar op de 
Provenier, heeft juf Trees alles gezien en meegemaakt. We vroegen 

haar om advies bij de problemen van leerling en leerkracht.

Lieve juf Trees
Ik heb een heel lief klein zusje, 

maar ze huilt zo ontzettend 
veel. Wat moet ik doen?

Anoniem kind
Dat is toch niet zo moeilijk, je 

moet haar knuffelen! Altijd 
knuffelen! En heel veel knuffelen. 

Of oordopjes kopen om het even 
niet te horen.Succes met deze tip!

Lieve groep 6,
Deze vraag vraagt om een uitgebreid 

antwoord. Want dit is echt iets dat je 

moet leren. 
Naarmate je ouder wordt, wordt 

huiswerk steeds belangrijker. Je krijgt 

er ook meer van. Huiswerk is niet 

om je lastig te vallen, maar heeft 

een duidelijk doel. Je oefent namelijk 

de vaardigheden die je tijdens de les 

hebt geleerd. Zo onthoud en begrijp 

je de lesstof beter. Ook zorgt het dat 

je alle informatie verwerkt en leer je 

er kritischer over na te denken. Als je 

op tijd begint met het maken of leren, 

onthouden je hersenen dat beter. 

Lieve juf Trees
Als u zou moeten kiezen, wilt 
u dan liever groen of blauw 
haar?
Anoniempje

Geen van beiden!
Ik kies voor grijs haar. Dat kost 
niets..

Lieve juf Trees

Mijn vader is twee jaar 

geleden aangereden en ik 

heb het gezien. Daardoor 

blijven de beelden in mijn 

hoofd. Hoe moet ik hiermee 

omgaan?

Anoniem kind.

Dat is niet vreemd. Een 

nare gebeurtenis kan je lang 

bijblijven. Praat erover met 

mensen uit je omgeving. Denk 

aan leerkrachten, ouders of 

andere familieleden. Praten 

lucht op en zo kunnen 

de beelden in je hoofd 

langzamerhand  verdwijnen. 

Ik hoop dat dit advies je helpt.

Lieve juf Trees,Wij zijn Fiene, Merel en Tamar 

uit groep 8. Wij weten niet welke 

middelbare school we moeten 

kiezen. Wat moeten we doen?
Heel veel liefs van ons.Lieve Fiene, Merel en Tamar.

Keuzestress! Niet kunnen kiezen! 

Tja, dat is lastig. Maar… ik ga 
jullie helpen. Wat moet je doen:Meer dan één school bezoeken.

Organiseert de school extra dingen 

(zoals sport) die je leuk vindt?
Je mond opentrekken en vragen 

stellen tijdens je bezoek.Wat je niet moet doen:
Niet alleen een school  kiezen 

omdat je vriendinnen naar toe 
gaan. Het klinkt nu misschien gek 

maar je maakt straks echt wel weer 

nieuwe vriendinnen. Je moet doen 

wat jij zelf leuk vindt. Thuis een lijst van leuke dingen 
en stomme dingen van de bezochte 

scholen maken en dan beslissen. 
Ik weet zeker dat je met deze tips 
geen spijt krijgt.Succes! Laat me weten of het 

gelukt is. 

Lieve Trees,

Ik kwam de afgelopen tw
ee 

weken bijna altijd
 te laat. H

oe 

kan ik dat voorkomen?

Toon uit g
roep 5.

Lieve T
oon,

Met d
eze vraag geef 

je a
l aan dat 

je la
at komen niet p

retti
g vindt. 

Wat goed! W
at dacht je 

van twee 

wekkers, éé
n voor jou en een

 voor 

je o
uders?

Lieve juf Trees,
Waarom is Mona Lisa zo eng?

Groetjes, Twila, Lieve en Zoë

Lieve Twila, Lieve en Zoë 

Jaaa, dat is de Mona Lisa smile!

Ik vind het ook eng als ik dichtbij sta en 

er lang naar kijk. Hoe komt dat? Als je 

er van dichtbij lang naar kijkt, twijfel 

je steeds meer. Lacht ze, is ze gelukkig 

of kijkt ze verdrietig? Wij zullen het 

eerlijk gezegd nooit weten. Maar van een 

afstand lijkt ze gelukkig te glimlachen. 

Nu weet je waarom huiswerk belangrijk voor je is. Als je het doel begrijpt, ga je het misschien ook (eerder) doen. Niet omdat het dus moet van de juf of je ouders, maar omdat je dat zelf belangrijk vindt. 
Ik heb een paar tips om op een goede manier met huiswerk om te gaan en toch ook nog tijd over te houden om te spelen. Want natuurlijk is spelen evenzo belangrijk en moet je een balans zoeken. 

1. In groep 6 is een half uur per dag aan je huiswerk besteden heel normaal. Naarmate je ouder wordt, wordt dat telkens een beetje meer. Veel langer per dag aan 

huiswerk besteden heeft geen zin, 
want je slaat het niet meer op. 
Zorg er wel voor dat je op tijd 
begint, anders word je chagrijnig en 

zenuwachtig en daar zit niemand op 

te wachten. 
2. Om op tijd te beginnen moet je 
leren plannen. Vraag je ouders of je 

broer/zus te helpen bij het maken van 

een goede planning.
3.  Als je het niet begrijpt, vraag je 

ouders of ze je hierbij kunnen helpen. 

Niet om je huiswerk te maken, maar 

om je te helpen hóe je je huiswerk 
moet maken. Jij moet het leren, niet 

je ouders.

4.Het is niet erg als er een keer iets misgaat 
met je huiswerk. Het is een proces dat je 
moet leren. Dan wordt de juf of meester 
een keer boos. Niet leuk, maar dat hoort 
er ook bij. 
5. Denk van tevoren na wat voor jou het 
beste werkt. Eerst buiten spelen en dan 
je huiswerk maken? Of eerst je huiswerk 
maken en dan buiten spelen? Dit is voor 
elk kind anders. 
6. Zoek een fijne plek om je huiswerk te 
maken. Sommige kinderen zoeken de stilte, 
anderen vinden het fijn als er muziek 
op staat of dat er gekletst wordt op de 
achtergrond. 
Heel veel succes. Ik hoop dat jullie er je 
voordeel mee doen.

Lieve juf Trees

Ik wil elke dag uitslapen. Maar 

dat kan alleen in het weekend. 

Hoe moet ik daarmee omgaan?

X Ella

Lieve Ella,

Elke dag uitslapen mag ik, want ik 

ben met pensioen, maar jij niet! Toch 

vind ik er niks aan. Overdag uren in 

bed doorbrengen. Ik moet er niet aan 

denken. Er gebeurt zoveel leuks om je 

heen. Dat wil je toch niet missen?

Lieve Trees,

Wij hebben een probleem met 

ons huiswerk. We beginnen er 

elke keer te laat mee, waardoor we 

het niet altijd in kunnen leveren. 

Weet jij een oplossing? 

Groetjes, groep 6

 alleen voor trees

belangrijk!

Lieve 
Esther en Danielle,

Ik ben altijd vooruit blijven 

kijken. Wat gebeurd is, neem je 

mee, maar mag je ook gewoon in 

het verleden laten. Je moet daar 

tegenwoordig nog zoveel mee, met 

wat gebeurd is.  Evalueren en overal 

feedback op geven... Laat je niet 

gek maken en houd je bezig met wat 

voor moois de toekomst allemaal 

biedt. Heerlijk om daarover na te 

denken en naartoe te werken. 

En wat mij natuurlijk altijd blij heeft 

gemaakt, zijn de kinderen. 

Een kind verovert je hart. Elke dag, 

elke keer weer. 

Deze twee dingen hebben mij altijd op 

de been gehouden. 

Én je niet zo druk maken...no spang. 

Maar dat is mijn Surinaamse roots 

haha

Lieve groeten voor iedereen,

Trees

Lieve Trees,

Het onderwijs is een mooi en intens beroep, rijk en divers. Als wij naar jou kijken, zien we een altijd gemotiveerde, enthousiaste en blije juf.Wat is jouw grote tip voor alle leerkrachten in het onderwijs om die drive voor altijd te  blijven houden? Groetjes, Esther en Daniëlle
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"Natuurlijk is spelen 

evenzo belangrijk en moet

je een balans zoeken."

"P
ra

te
n 

lu
ch

t o
p!
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"Heeft u liever 

groen of blauw 
haar? "



SCHOOLTIJDEN 
Schooltijden voor groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
08.30 uur – 15.00 uur, alle kinderen lunchen op school
Woensdag : 08.30 uur - 12.30 uur

GYMDAGEN
Op gymdagen nemen de kinderen gymkleding  
en gymschoenen mee van thuis.
Groepen 1-2: dinsdag, woensdag en vrijdag
Groep 3: dinsdag, woensdag en donderdag 
Groep 4A: maandag, dinsdag en woensdag 
Groep 4B: maandag, woensdag en donderdag
Groep 5A : woensdag en donderdag
Groep 5B : dinsdag en donderdag
Groep 6 : dinsdag en donderdag
Groep 6-7: dinsdag, donderdag en vrijdag* 
Groep 7 : dinsdag, donderdag en vrijdag
Groep 8 : dinsdag, donderdag en vrijdag
 (*alleen groep 7 leerlingen)

ZWEMTIJDEN
Groep 5 & 6 : maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.  
De kinderen zwemmen om de week. Een zwemles duurt een 
uur. We vertrekken vanuit school om 13.00 uur. Er is altijd een 
leerkracht en een ouder bij.  
Groep 5 : zwemt in de even weken. 
Groep 6: zwemt in de oneven weken. Groep 6 leerlingen uit  
de combinatiegroep 6-7 zwemmen gelijktijdig met groep 6  
van juf Ruby en Danja.

VAKANTIES, VRIJE DAGEN, FEESTEN EN ACTIVITEITEN
U kunt zich abonneren op de agenda van de schoolapp. Wij 
raden u aan dit te doen, zodat u altijd up-to-date en voorbereid 
bent. Van evenementen die onverwachts op ons pad komen, 
zoals bijvoorbeeld een staking, wordt u via het Provenieuws  
op de hoogte gebracht. 

FIETSENSTALLING
Wij zijn al enige jaren bezig om de fietsenstalling veilig en 
gangbaar te maken. Het is er niet zozeer onveilig vanwege 
gevaar voor diefstal, maar vanwege brandgevaar. Het is 
een uitgang die gebruikt wordt bij brandalarm. Als er, zoals 
dagelijks het geval is, fietsen niet binnen het daarvoor bestemde 
vak staan, is de brandgang versperd en kunnen er ongelukken 
gebeuren. Dit geldt ook voor steps en buggy’s. Zolang wij 
geen plek hebben voor deze vervoersmiddelen, kunnen ze niet 
binnen en niet buiten gestald worden. Na diverse pogingen van 
zowel de directie, conciërge, kinderraad als ouders is het nog 
steeds niet opgelost. 

Gelukkig denkt de brandweer met ons mee en zijn we tot 
enkele oplossingen gekomen. Deels zal de groenvoorziening, 
de fietsenrekken en het bankje worden verwijderd en wordt 
er met betonverf een duidelijke streep gezet waarbinnen alle 
fietsen moeten staan. Ook hebben we ideeën hoe we stepjes 
buiten kunnen ophangen. Helaas moeten buggy’s gewoon 
mee naar huis. Dit plan heeft enige tijd nodig om uitgewerkt te 
worden. Tot die tijd vragen we u zoveel mogelijk de fiets van 
uw kind thuis te laten. Mocht uw kind toch op de fiets komen, 
vragen wij u met klem de fiets van uw kind te plaatsen op de 
zwart-witte tegels en het pad of de muur te mijden. We doen 

ook moeite bij gemeente en brandweer om de voorkant van 
de school fietsvrij te maken. De stoep aan de Harddraverstraat 
is nauwelijks begaanbaar. Over het algemeen zijn het de 
treinreizigers die hun fiets hier stallen, omdat de fietsenstalling 
aan de Stationssingel vol is en de fietsenstalling aan de 
voorkant van het station te ver is. Hopelijk komt daar  
dit jaar ook verandering in en is de school via het voetpad 
gewoon weer toegankelijk.  

ONS LEKKERFIT-BELEID KORT SAMENGEVAT
Vorig jaar hebben we hier uitgebreid over gecommuniceerd. 
We zetten voor u puntsgewijs op een rijtje waar u bij 
inschrijving van uw kind voor tekent. 
1. De kinderen krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs. 
In groep 5 en 6 wordt naast twee keer gymmen ook 
gezwommen. 
2. Vanaf groep 3 wordt twee keer jaar een fittest afgenomen 
door de gymleerkracht en de schooldiëtiste. Verkregen 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
3. Wij voeren 100 procent waterbeleid. Dit betekent dat de 
kinderen de hele dag water mogen drinken. Wij raden aan 
uw kind een bidon mee te geven naar school en deze dagelijks 
schoon te maken. Tijdens de pauze mag ook thee of melk 
gedronken worden. 
4. In de kleine pauze eten we alleen groente en fruit. 
5. Onze traktaties zijn gezond. Voor meer info kunt u kijken  
op www.gezondtrakteren.nl.
6. Wij adviseren de kinderen en ouders voor schooltijd 
gezond te ontbijten en tijdens de middag een gezonde lunch te 
nuttigen. Volkoren brood met hartig beleg zien wij graag. 
7. Wij werken met verschillende sportverenigingen uit 

Rotterdam samen om het sportaanbod dichter bij de woon- en 
leefomgeving van de kinderen te brengen. Dit betekent dat uw 
kind direct na schooltijd in de gymzaal van de Provenier een 
sport kan beoefenen. Het aanbod kan jaarlijks veranderen. 
8. Bij speciale schoolvieringen of -tradities raadplegen we ons 
LekkerFit-beleid en gaan we zorgvuldig maar niet benauwd 
om met bijbehorende lekkernijen. 

KLACHTENREGELING
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 
in de school of de kinderopvang zullen in onderling overleg 
tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste 
wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de 
aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht 
worden ingediend bij de bovenschools manager van de 
school of de landelijke klachtencommissie. Ook kan men, 
vooral bij privacygevoelige zaken, in contact treden met de 
vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. 

De bovenschools manager, de landelijke klachtencommissie 
en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst nagaan of 
getracht is de klacht op schoolniveau op te lossen. Als dat 
niet het geval is, kan eerst voor die weg gekozen worden. 
Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de 
bovenschools manager. De afhandeling van een ingediende 
klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal drie maanden. 
Het indienen van een klacht bij de bovenschools manager 
neemt niet weg dat, als men van mening is dat de klacht niet 
naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden 
ingediend bij de landelijke klachtencommissie. 

HANDIG OM TE WETEN

3534



Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling 
zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de 
klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO. De 
RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
• De algemene klachtenregeling voor de basisscholen;
• De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang 
(RVKO en SKPR);
• De (klachten-)regeling voor (een vermoeden van) seksueel 
misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de 
basisscholen en de kinderopvang. 
De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of 
het ‘aanspreekpunt vertrouwelijke zaken’. De directie van de 
school en het ‘aanspreekpunt vertrouwelijke zaken’ beschikken 
over de contactgegevens van de bovenschools manager en de 
vertrouwenspersoon. De klachtenregelingen zijn tevens te 
vinden op de website van ons schoolbestuur:  www.rvko.nl/
De-RVKO/Onderwijs/Klachtenregelingen

REGELS EN AFSPRAKEN
Op de Provenier hechten we veel waarde aan een goed 
pedagogisch klimaat. De Vreedzame school draagt daaraan 
bij. We willen een omgeving en sfeer scheppen waarin 
kinderen, ouders, verzorgers, vrijwilligers, leerkrachten en 
andere medewerkers zich veilig, geborgen, geaccepteerd en 
gerespecteerd voelen. 
We hebben een paar jaar geleden samen met de leerlingen 
regels gemaakt waar iedereen zich aan houdt. De regels gelden 
voor iedereen binnen onze school. Deze algemene schoolregels 
worden aan het begin van het jaar in iedere klas doorgenomen 
en vervolgens in de loop van het jaar voortdurend onder de 
aandacht gebracht. De Vreedzame School noemt dat 

De Grondwet. Onze Grondwet is positief en in rijm opgesteld. 
Zo vind je de grondwet niet vaak.
• Samen spelen is pas fijn, samen delen geeft meer gein.
• Pesten is echt zo naar, aardig doen wij tegen elkaar.
• Word je boos dan zeg je ‘STOP’, ruzies los je pratend op.
• Loop door de gang zoals het hoort, juiste ingang na de poort.
• Op de gang daar is het stil, omdat iedereen werken wil.
• Nederlands is onze taal, dat spreken wij allemaal.
• Op tijd zijn in de klas is goed, samen starten, ja dat moet.
• Lekkere groente en wat fruit, die traktaties zien er piekfijn uit.

HOE INFORMEREN WE U?
Wij maken sinds twee jaar gebruik van de schoolapp. Na menig 
overleg, feedback, evaluaties, updates en onderzoek zijn we 
tot de conclusie gekomen dat het aanbod van onze app-
ontwikkelaar niet overeenkomt met onze vraag en wensen. We 
hebben besloten met een ander in zee te gaan. Per 1 oktober 
zullen we live gaan met Social Schools. U zult op de hoogte 
gehouden worden betreffende de voorbereiding. Onze manier 
waarop we met elkaar communiceren blijft echter gelijk.
1. De website is er voor alle zakelijke info betreffende de Provenier. 
De website zal vanaf 1 oktober ook een andere look krijgen. 
2. Nieuws, wetenswaardigheden en foto’s worden 
gecommuniceerd via de app. Voor algemene 
wetenswaardigheden wordt het Provenieuws gebruikt. 
Klassennieuws kunt u vinden in uw persoonlijke inbox. 
Middels de app blijft u op de hoogte van alles wat dagelijks 
speelt. Ook kunt uw kind ziek melden of verlof aanvragen 
middels de app. Het tv-scherm bij de hoofdentree geeft u 
dezelfde informatie als het Provenieuws.
3. Een kijkje in de keuken van de Provenier, 

achtergrondverhalen, leuke weetjes, focus voor het nieuwe jaar 
of innovatieve plannen vindt u in de jaarlijkse editie van ons 
magazine Schooltijd .
4. Op vier plekken bij de trappen en entrees van de school 
vindt u prikborden met posters, uitnodigingen, boekeninfo, 
flyers etcetera. Deze prikborden worden dagelijks gevuld en 
bijgehouden met aanbod van externen of mededelingen. 
5. Naast elk klaslokaal hangt een whiteboard, waarmee u 
herinnerd wordt aan een oproep of een inschrijving. Dit wordt 
meestal gebruikt ter ondersteuning van de app. 
6. De mail wordt nauwelijks nog gebruikt, enkel voor officiële 
brieven, voor verlofaanvragen of persoonlijke vragen.
7. Telefonisch contact zal er altijd blijven. Voor ziekmeldingen, 
dringende vragen of noodsituaties kunt u ons altijd bellen.  
8. Het persoonlijke contact tussen u als ouder en de 
groepsleerkracht is de laatste, maar tevens de belangrijkste. 
Een mededeling, een gesprek, het delen van uw zorg of even 
snel iets doorgeven vragen wij u vis à vis te doen. Zeker als 
we het gevoel van een buurtschooltje in de grote stad willen 
behouden. Elkaar blijven ontmoeten is een voorwaarde.

PEUTERS EN KLEUTERS
In het klaslokaal direct naast de peuterruimte komt vanaf het 
schooljaar 2019-2020 een instroomgroep voor kinderen van  
4 jaar oud. Deze groep zal aan het einde van het schooljaar 
2019-2020 naar verwachting uit twintig tot vijfentwintig 
jongste kleuters bestaan. 
 
De gemeente heeft van peuters die ondersteuning in hun 
taalontwikkeling kunnen gebruiken al enkele jaren geleden een 
speciale doelgroep gemaakt, de zogeheten doelgroepkinderen. 

Deze doelgroepkinderen krijgen vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin een indicatie. De overheid heeft nu bepaald, dat 
deze kinderen een uitbreiding krijgen in het aantal uren dat zij 
de peuterspeelzaal bezoeken. Het is aan iedere peuteropvang 
hoe dit te organiseren, zolang er maar voldaan wordt aan het 
totaal van minimaal 1080 uur en maximaal 1120 uur.  
 
Wij zien een groot voordeel in het vinden van een goede 
en veilige aansluiting tussen de peuters en groep 1. Vandaar 
dat wij een oplossing gezocht hebben die aansluit op onze 
visie. We zijn niet per definitie gaan uitbreiden, omdat we 
meer uren in de peuteropvang moeten maken. Er zal in onze 
peuteropvang dus niets veranderen ten aanzien van de drie 
uren per dagdeel dat uw kind op de peuterspeelzaal is. De 
‘schooltijden’ blijven hetzelfde. Wat verandert bestaat uit twee 
onderdelen: allereerst het aantal dagdelen dat een 2-jarige 
peuter naar de peuteropvang mag komen, namelijk geen twee, 
maar vier dagdelen. Daarnaast bieden wij aan om peuters vanaf 
3,5 jaar twee vaste momenten in de week te laten wennen 
in de instroomgroep. De hiervoor bestemde dagdelen zijn 
maandag en dinsdag. Dit houdt in dat als uw kind ’s ochtends 
naar peuteropvang gaat, ’s middags aansluit in groep 1. Of als 
uw kind ’s middags bij de peuters is, u uw kind ’s ochtends kunt 
brengen in groep 1. Uw kind heeft dan een doorlopende dag 
op school, zonder inmenging van u als ouder. U brengt uw 
kind om 8.30 uur en haalt uw kind in de middag om 15.00 uur 
weer op, conform onze schooltijden. Fijn om te weten is, dat de 
GGD ons plan heeft goedgekeurd. 
 
Niet-doelgroepkinderen vanaf 2 jaar zijn nog steeds twee 
dagdelen welkom. Echter mogen de niet-doelgroep kinderen 
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ook gebruik maken van het aanbod van 3,5 jaar, mits er plek is 
(doelgroepkinderen gaan voor). 
De maandag en dinsdag zien er voor 3,5 jarigen dan als volgt 
uit, afhankelijk van in welke peutergroep uw kind zit: 

SCHOOLPLAN
In verschillende artikelen uit deze editie van Schooltijd heeft 
u onze plannen voor de toekomst kunnen lezen. Mocht u 
interesse hebben in het totale schoolplan 2019-2023, dan kunt 
u dit inzien op onze website. 

INFORMATIEMOMENTEN
We maken gebruik van verschillende bijeenkomsten om met 
u als (nieuwe) ouder in gesprek te gaan over uw kind, over de 
school of over onderwerpen waar we graag met u over van 
gedachten willen wisselen of waarover we u willen informeren. 

Informatieochtend nieuwe ouders/nieuwe leerlingen
U kunt de data vinden op de website www.deprovenier.nl

Ouderinformatieavond op 10 september 2019 
Op de ouderinformatieavond wordt u geïnformeerd door de 
groepsleerkracht over de plannen en methoden die dat jaar in 
de groep ingezet worden. We zullen dit jaar de avond centraal 
starten om u onze plannen voor de komende jaren  
te verduidelijken. 

Kennismakingsgesprekken op 24 september 2019
De groepsleerkrachten willen graag persoonlijk kennismaken 
 met alle ouders.

Kijkje in de klas
Om te zien hoe uw kind leert en een idee te krijgen van wat 
er gebeurt in de klas onder lestijd bieden we u ook dit jaar 
weer de mogelijkheid te kijken in de klas. Dit staat gepland op 
maandagochtend 11 februari, dinsdagochtend 12 februari en 
woensdagochtend 13 februari van 8.30 tot 9.30 uur. 

Grote ouderavond op 20 februari 2020
Eén keer per jaar organiseren wij een thema-avond voor de 
ouders. Er is ieder jaar een ander relevant thema. Zie ‘Bewegen 
naar een goede toekomst’ voor meer informatie. 

Rapportmiddagen en –avonden, datum afhankelijk van 
wanneer u inschrijft
U wordt middels ‘Schoolgesprek’ digitaal uitgenodigd om een 
afspraak te maken voor het rapportgesprek. Bij het eerste en 
het tweede rapport worden de ouders én het kind uitgenodigd 
voor een tienminutengesprek met de groepsleerkracht. In dit 
gesprek wordt het rapport gepresenteerd door het kind samen 
met de groepsleerkracht. 

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs
Zowel in groep 7 als groep 8 vinden adviesgesprekken plaats.  
In groep 7 krijgt u van de leerkracht een voorlopig advies voor 
passend voortgezet onderwijs voor uw kind. Het definitieve 
advies volgt later in groep 8.

OUDERS
Ouderraad (OR)
In de Ouderraad, waar zowel teamleden als ouders zitting 
nemen, komen zes keer per jaar ouders bijeen om mee te 
denken over de organisatie van de vele extra activiteiten die  
op school plaatsvinden zoals het Sinterklaasfeest, het 
kerstdiner en het schoolreisje. In de OR komt ook de  
besteding van de ouderbijdrage ter sprake. De OR is ook  
actief bij de uitvoering van de evenementen en bij het  
regelen van de nodige vrijwilligers. Zonder de actieve inbreng 
van de ouders van de OR kunnen vele activiteiten op school 
niet plaatsvinden. Er zijn jaarlijks nieuwe ouders nodig voor  
de OR. Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich hiervoor 
opgeven bij de medewerker ouderbetrokkenheid. De  
notulen plaatsen we volgend jaar op de app. 

OUDERBIJDRAGE 
In het Provenieuws op de app is afgelopen juli een artikel 
geplaatst over het nut van de ouderbijdrage en hetgeen wij er 
allemaal voor doen. Mocht u dit niet gelezen hebben, raden wij 
u aan dit alsnog te doen. Zo krijgt u een idee van wat u mede 
mogelijk maakt en wat de kinderen nog meer in staat stelt 
te ontwikkelen en te groeien. De ouderbijdrage zal komend 
jaar voor het eerst digitaal geïnd worden met behulp van 
Wiscollect. U wordt hierover eind september geïnformeerd. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De Provenier heeft een medezeggenschapsraad, wordt 
vertegenwoordigd door drie teamleden en drie ouders en 
komt zes keer per jaar bijeen. Dit overlegorgaan denkt mee 
over beleidszaken en veranderingen binnen het onderwijs. 
De MR adviseert de directie en heeft over bepaalde zaken 
instemmingsrecht. De notulen verschijnen volgend jaar op  
de app. Heeft u een vraag? Dan kunt u één van de leden van de 
MR aanspreken. Wie de leden zijn, vindt u op onze website. 

HULPOUDERS
De school organiseert vele activiteiten, waarbij wij de hulp 
van ouders hard nodig hebben. Als iedere ouder twee keer 
per jaar komt helpen, kunnen wij onze feesten, schoolreisjes 
en sportdagen blijven organiseren. De kinderen vinden het 
fantastisch als hun ouders bij de school betrokken zijn en wij 
zijn u zeer dankbaar voor uw hulp. U kunt  zich opgeven als 
hulpouder via de app. 

DE OUDERKAMER
Er worden volgend jaar wekelijks op de vrijdag 
koffieochtenden georganiseerd om elkaar te leren kennen, 
inhoudelijk of creatief bezig te zijn of om bij een bepaald 
thema met elkaar van gedachten te wisselen. Zo zal ook 
onze schoolmaatschappelijk werker Genelfa Cruden op de 
vrijdag een deel van de koffieochtend aanwezig zijn. Onze 
medewerker ouderbetrokkenheid Yurda Tumgan kunt u 
benaderen als u vragen heeft over schoolse zaken. Ook 
organiseert zij veel themabijeenkomsten om de ouders te 
informeren over wat er speelt in de school/of klas van uw kind. 
U kunt desgewenst ook een school T-shirt en een rollerpen 
aanschaffen. 

EDUCATIEF PARTNERSCHAP
De Provenier hecht er waarde aan de ouders als belangrijkste 
partner bij de school te betrekken. We hopen dat u als ouders 
zich bewust bent van uw onderwijsondersteunende rol en 
zodoende thuis een leerrijke omgeving kunt creëren. Wij 
streven naar een optimale samenwerking met ouders in het 
belang van uw kind. Educatief partnerschap is dan ook een 
middel om dit te bereiken. U wordt op de hoogte gehouden 
van het leerproces van uw zoon of dochter. Hierdoor bent u 
bekend met de onderwijsondersteunende behoefte van uw 
kind. 
De uitnodigingen voor informatie of presentaties over thema’s, 
leer- en/of leesstrategieën of specifieke onderwerpen zullen via 
de app met u gecommuniceerd worden. 

WILT U NOG MEER WETEN?
Dan verwijzen wij u graag naar website. Daar kunt u alles 
vinden over de school. Over hoe wij de zorg voor uw kind in 
beeld brengen, hoe wij ons onderwijs inrichten of met welke 
voor- en naschoolse opvang wij samenwerken. De website 
krijgt per 1 oktober een nieuw gezicht.

PEUTERGROEP 1 OCHTEND MIDDAG
Maandag Peuteropvang

08.20 – 11.20
Instroomgroep
11.20 – 15.00

Dinsdag Instroomgroep
8.30 – 12.10

Peuteropvang
12.10 – 15.10

PEUTERGROEP 2 OCHTEND MIDDAG
Maandag Instroomgroep

8.30 – 12.10
Peuteropvang
12.10 – 15.10

Dinsdag Peuteropvang
08.20 – 11.20

Instroomgroep
11.20 – 15.00
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einde

De kinderen
werken op dynamische,

flexibele werk-
plekken.

Kijk daar boven!
In dit lokaal vinden 
we zelfs een heuse

boomhut!

Geweldig!

Aaliyah, 
kom naar
beneden!

En ze vergroten
het klaslokaal door

bijzondere ontdekkins-
tochten in de omgeving.

3x4=12!

Er 
zit hier 
iets...

Soms 
wel erg

spannend... 
slik

wat?A
A
A
h !!

Nee!

...waar 
nieuwsgierige 
kinderen zelf op
onderzoek uit 

kunnen gaan.

Eenmaal 
binnen vinden 

we een krachtige 
leeromgeving...

In deze 
aflevering ga 

ik op ontdekking
in een wel heel 

bijzondere 
jungle.

Dat gaan
we eens even onder-

zoeken...

ProveniertjesDe

WERELD
WILDE
FREEKS


