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Alles wat aandacht, licht en ruimte krijgt, groeit! Deze stelling onderschrijf
ik van harte. Dagelijks zie ik om mij heen grote én kleine mensen groeien
van aandacht, waardering, ruimte, een compliment. Iedereen wordt elk
jaar weer een beetje mooier, groter, wijzer en sterker. Daarom is in deze
Langszij gekozen voor het thema ’groei’. Ruimte en verantwoording geven
werkt!

Mentor

Informatie aan ouders
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Met het openzetten van het observatie-registratiesysteem KIJK! voor onze
ouders heeft de LOVK hen ruimte en verantwoordelijkheid geboden. Onze
ouders hebben dit met beide handen aangegrepen, met goede resultaten
bij de kinderen als gevolg. Meer dan ooit zijn onze ouders door het invullen van KIJK! gegroeid in ’het educatief-partner-zijn’.

Onderwijsleerpakketten
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Leerlingvolgsysteem KIJK!

7,5				

Totaalcijfer LOVK

8,2

In het strategisch beleidsplan van de LOVK is het ’stimuleren van specialismen’ opgenomen. Het is een gegeven dat een mens groeit van het opdoen
van kennis en de mogelijkheid om zelf de regie te nemen over zijn wensen
op dit gebied. De LOVK kiest er dan ook bewust voor om gespecialiseerde
leerkrachten en mentoren in dienst te hebben. Met deze gespecialiseerde
kennis kunnen onze leerkrachten meer bieden aan de kinderen in de klas
en kunnen de mentoren de gezinnen die zij begeleiden nóg beter adviseren. Op deze manier halen onze medewerkers het best uit de ander én
zichzelf. Door kennisoverdracht in de mentorvergaderingen delen zij ook
nog hun kennis met collega’s. Als dat geen goede investering is? In deze
Langszij geven enkele collega’s van de LOVK uitleg over hun specialisme.
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Uitgegroeid
bij de LOVK...
WAT NU?
Als speciale bijlage bij deze
Langszij: INTERNAAT SPECIAL.
Een handig overzicht van internaten in Nederland. Het bewaren
waard!

Opnieuw luisteren naar ouders
In januari 2017 heeft de LOVK opnieuw door een onafhankelijk onderzoeksbureau een oudertevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. En opnieuw is het rapportcijfer een 8,2: een geweldige prestatie waar de LOVK
trots op is! Dit cijfer weerspiegelt de grote betrokkenheid van alle LOVKmedewerkers en iedereen die zich inzet voor het onderwijs aan onze varende kinderen.
Lees verder op pagina 2

Ook is er in het strategisch beleid voor gekozen om de verantwoording
lager in de organisatie neer te leggen. Alle medewerkers van de LOVK
voelen zich hierdoor uitermate verantwoordelijk voor de taak die hen is
toebedeeld. Deze ruimte laat de medewerkers groeien. Problemen worden
samen besproken – iedereen heeft een ’maatje’ – en met elkaar worden
oplossingen gezocht én gevonden. Het gevolg: een zelf regulerend, verantwoordelijk team!
In deze Langszij biedt de LOVK de internaten een podium: een internaatspecial! Elk internaat heeft een specifieke kwaliteit die hij graag bij u over
het voetlicht brengt. Op deze manier staat alle informatie op een rijtje.
Ook wordt in deze stukjes duidelijk wat aandacht doet: iedereen is trots
op wat hun internaat te bieden heeft! Kinderen vinden in de internaten
volop aandacht, rust, ruimte en regelmaat. Wellicht groeit het aantal kinderen door deze aandacht. Men verdient het!
Wij hechten enorme waarde aan de mening van onze ouders over ons
integraal onderwijs. De uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek
geeft aan dat we constante kwaliteit bieden. Daar zijn we blij mee. Toch
maken we een plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten uit het
onderzoek, omdat deze de LOVK ruimte geven om te groeien! En wie wil
dat nu niet?
Veel leesplezier met
deze nieuwe Langszij!
Anita van Laren,
directeur LOVK

Onze nieuwe aanwinst
Ingrid Heuseveldt, leerkracht Het Zwanejong en mentor

Colofon

In februari en maart is er door de schilders hard gewerkt
om Het Zwanejong er weer fris te laten uitzien. Na het
grote schilderwerk was het nog wachten op één ding:
het digibord.

doen, zoals reken-, taal- of geheugenspelletjes. Ze zijn actief bezig
en krijgen meteen feedback op de
dingen die ze doen.

Jaargang 16, mei 2017

Half maart was het zover. Vol verwachting kwamen de kinderen
op school; iedereen was benieuwd
hoe het nieuwe bord eruit zou zien.

kinderen tegelijk aan de ’tafel’ te
werken. Vol enthousiasme zijn de
kinderen dan ook op ontdekkingstocht gegaan met het nieuwe digibord.

Als leerkracht kunnen we ervoor
zorgen dat ieder thema een interactief feestje wordt, met liedjes,
spelletjes en praatplaten die aansluiten bij de thema’s. De perfecte
visuele ondersteuning hebben we
namelijk altijd bij de hand!

U zult wellicht denken: ”Wat moeten ze bij die kleine kinderen met
een digibord?” We kunnen het
bord op verschillende manieren
inzetten. De kinderen kunnen verschillende spelletjes op het bord

De komende periode gaan we samen met de kinderen aan de slag
met ons digibord. U zult nog van
ons horen!

Langszij is een periodieke uitgave van de Stichting LOVK.
Redactie:
LOVK
Vormgeving: Loods 19, Spijkenisse
Druk:
Quadraat Printmedia, Oud-Beijerland
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken al dan
niet te plaatsen en/of ingekort weer te geven. Niets in deze uitgave
mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de uitgever.

Het is een in hoogte verstelbaar
bord geworden, zodat alle kinderen en de juf er goed bij kunnen.
Ook kan het bord worden gekanteld, zodat er een speeltafel ontstaat. Met speciale software is
het mogelijk om met een aantal
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Onderwijs en begeleiding
vanuit zes locaties

Vervolg van de voorpagina

De mening van ouders telt, altijd!

Dordrecht
Het Zwanejong
Geldelozepad 46-48, 3311 WE
Telefoon +31 (0)78 639 02 80
		
+31 (0)612 34 38 06

Krimpen aan den IJssel
Het Zwanenmeer
	
(gevestigd in internaat De Driemaster)
Boezemdreef 2, 2922 BA
Telefoon +31 (0)610 99 02 21 (ma)
		
+31 (0)610 02 87 06 (di)

Maasbracht
Het Maashofje
(gevestigd in De Toermalijn)
Neutrale Hoek 4g, 6051KX
Telefoon +31 (0)610 99 02 24

Rotterdam
De Zwarte Zwaan
(gevestigd in de Wilhelminaschool)
Natersweg 7, 3082 VA
Telefoon +31 (0)612 34 38 09

Terneuzen
De Groene Zwaan
(gevestigd in basisschool
De Oude Vaart)
Tamarindestraat 4, 4537 XH
Telefoon +31 (0)610 99 02 18

Zwolle
’t Zwanenest
(gevestigd in basisschool
Het Carillon)
Bachlaan 2, 8031 HL
Telefoon +31 (0)610 02 87 56

In januari 2017 heeft de LOVK voor de vijfde keer een
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders
van varende kinderen. Ook in de toekomst zal dit onderzoek regelmatig worden uitgevoerd, zodat de LOVK
kan peilen of zij nog de juiste koers vaart. Het onderzoeksrapport ’Opnieuw luisteren naar ouders’ bevat
naast de beoordelingen altijd een aantal ’tips’ en ’tops’.
En met die tips gaat de LOVK aan de slag!
Validiteit van het onderzoek
Het onderzoek is valide wanneer het is ingevuld door
een meerderheid van de ouders, maar de LOVK streeft
naar een respons van 65% of meer. Dit jaar was de respons maar liefst 71%! Daarom willen we alle ouders
bedanken die – ondanks alle drukte – tijd hebben weten te vinden om de vragenlijst in te vullen. De uitslag
is dus valide en geeft een goed overzicht van de meningen van alle ouders. Bovendien is de uitslag objectief
en niet gekleurd, aangezien het is uitgevoerd door een
onafhankelijk onderzoeksbureau.
Doelen stellen
In het Strategisch Beleidsplan staan doelen die de
LOVK zich stelt. Deze doelen zijn zeer hoog, waardoor
de LOVK wordt uitgedaagd deze te behalen, oftewel
streefniveau te bereiken. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek geeft een antwoord op de vraag of de
doelen ook daadwerkelijk worden gehaald. De vragen
in het onderzoek zijn ieder jaar min of meer dezelfde,
waardoor we er veel uit kunnen afleiden en ons beleid
hierop kunnen aanpassen.

Opmerkingen van ouders
In het onderzoek kunnen ouders ook hun persoonlijke
mening geven over zaken betreffende de LOVK. Deze
opmerkingen geven ons de gelegenheid de LOVK nog
verder te verbeteren.
Anonimiteit?
Het onderzoek wordt geheel anoniem afgenomen.
Hierdoor kan de LOVK niet direct in contact treden met
ouders die verbeterpunten aandragen, om deze samen
verder te bespreken. Daarom willen we benadrukken
dat u ons altijd kunt bellen om uw tips door te geven
en te bespreken. Wij waarderen uw betrokkenheid
enorm want wij leren graag van u als ouders!
Tevreden?
De LOVK-ouders zijn heel tevreden, zo blijkt uit het onderzoek. Deze blijk van waardering is voor alle LOVKmedewerkers een flinke opsteker en geeft ons een
extra stimulans om ons met evenveel enthousiasme
te blijven inzetten voor het onderwijs aan de varende
kinderen. Bij ons staat – net als bij de ouders – het kind
centraal, elke dag opnieuw!

Meer weten?
Het onderzoeksverslag is te lezen op www.lovk.nl > knop ’Nieuws van de LOVK’ >
’LOVK levert opnieuw kwaliteit’.
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De stichting LOVK heeft als doel het geven van onderwijs aan varende
kinderen op bijzonder-neutrale, protestants christelijke en roomskatholieke grondslag.

90

Missie
De LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op
onderwijs dat zij hebben zo goed mogelijk invullen. Dat houdt in:
rekening houden met de specifieke situatie van varende kinderen
en hun ouders en zorgen voor probleemloze doorstroming naar het
regulier basisonderwijs.
Visie
De visie op goed onderwijs is samen te vatten in de kernwoorden
relatie, competentie en zelfstandigheid. Omdat de kern van het
onderwijs door de ouders thuis wordt gerealiseerd, legt de LOVK een
unieke relatie tussen thuissituatie en lessituatie. Anders gezegd,
tussen opvoeding en onderwijs.
Op basis van missie en visie heeft de LOVK haar strategisch beleid voor
de langere termijn vastgesteld en dit vertaald in strategische doelen.
Directie
A. (Anita) van Laren

Bezoek ook onze website

www.lovk.nl
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Groei zichtbaar maken met
de KIJK!-monitor
Lienke van Dijk, coördinator afstandsonderwijs, KIJK!-specialist LOVK

Met het huidige observatie-registratiesysteem KIJK! kunnen we
de groei en ontwikkeling van ieder kind prima volgen.
In overleg met Bazalt, de ontwikkelaar van KIJK!, onderzoeken we
de mogelijkheid om op maat voor
de LOVK trendanalyses te maken.
De resultaten kunnen per leerlingengroep schematisch in beeld
worden gebracht. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen per leeftijdsgroep
vervolgens trendanalyses gemaakt worden, zodat we ook de
groei van onze leerlingen door de
jaren heen kunnen monitoren.

Naast het monitoren van de groei
van onze kinderen in KIJK! nemen
we Citotoetsen af. Omdat we extra aandacht aan taal willen geven, heeft de LOVK besloten om de
toetsen op andere momenten af
te gaan nemen dan tot nu toe het
geval was.
De Citotoets rekenen M2 en taal
E2 werden voornamelijk afgenomen voor de vervolgscholen. Door
de toetsen taal M1 en rekenen E1
af te nemen wordt er eerder gesignaleerd en kunnen er vroeger interventies gepleegd worden.

Wanneer de ontwikkeling van
het kind en/of de situatie erom
vraagt, zullen we incidenteel ook
nog andere toetsen afnemen. De
LOVK toetst namelijk niet om het
toetsen op zich, maar om het onderwijs nóg beter te laten aansluiten op de ontwikkeling van het
kind.
Door de resultaten van onze kinderen in KIJK! en die van de Citotoetsen naast elkaar te leggen
kunnen we nóg meer maatwerk
bieden. Door op deze manier aan
te sluiten op de individuele behoeften van het kind wil de LOVK
de groei van het kind bevorderen
en zichtbaar maken.
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(Advertorial)

Kinderen groeien met

VoortVarend
Wim van Schaik, secretaris van Stichting PiOn (www.piononderwijs.nl).

Lesmethoden bieden een leidraad aan leerkrachten, vooral aan leerkrachten die geen ervaring hebben met kleuters. Door een methode
te volgen voelen zij zich zekerder en hebben ze het vertrouwen de
goede dingen te doen. De makers van de methode hebben immers
nagedacht over het aanbod en de te behalen doelen. Bovendien is
het wel zo handig dat je niet alles zelf hoeft te bedenken.

Locatie Het Zwanenmeer geopend!

Een lesmethode helpt om
geven dat past in deze onderwijs te
tijd en h
voorbereidt op de toek et kind
omst.

Juf Anneke en juf Margreeth

Uw kind is elke maandag en
dinsdag welkom van 9.00 uur tot
15.00 uur op onze nieuwe locatie
in Krimpen aan den IJssel. Het
Zwanenmeer is gevestigd in internaat De Driemaster aan de
Boezemdreef. Vanaf april krijgen
de kinderen op maandagmiddag
zwemles in zwembad de Lansingh! We zien u graag in ons
huisje op de hoek!

Kom eens een kijkje nemen

Wie weet aan welke doelen er gedurende de twee kleuterjaren wordt
gewerkt en wie de leerlijnen en ontwikkelingslijnen kent én hierop
weet aan te sluiten, heeft in feite geen lesmethode nodig. Doelen en
leerlijnen wijzen de weg om een beredeneerd aanbod samen te stellen. Dat wil zeggen, dat wat geleerd wordt gaat steeds een stapje verder (naar een hoger niveau), aansluitend op de ontwikkeling van het
kind. Ook is er een doorgaande lijn, die ervoor zorgt dat er een goede
aansluiting is met groep 3. En met een breed aanbod (niet alleen
beginnende geletterdheid en gecijferdheid) krijgen kleuters de gelegenheid gemotiveerd te spelen en zich zodoende te ontwikkelen.
Maar dan ben je er nog niet. Het gaat ook om doelgerichte instructie: het stellen van vragen die aanzetten tot denken en redeneren.
Bovendien spelen de volgende facetten een belangrijke rol: het creëren van een uitdagende en stimulerende omgeving waar de kinderen volop kunnen spelen, tijd hebben en nemen om te observeren,
zodat je als leerkracht ziet wat een kind bezighoudt, welke taal ze
gebruiken en… wat het kind nog (meer) nodig heeft. Vooral ook tijd
hebben om mee te spelen is essentieel, zodat er gelegenheid is voor
leerkracht-kind-interactie.
Er wordt dus veel van de leerkracht verwacht. Daarom is het slim
om te werken met een methode. Een methode helpt de leerkracht
om een passend aanbod samen te stellen en zorgt ervoor dat het
onderwijs echt past in deze tijd en het kind voorbereidt op de toekomst. VoortVarend is zo’n methode. Deze methode is heel compleet
en helpt de leerkracht elke dag om de kinderen op een effectieve,
verantwoorde en ontspannen manier te laten groeien.

Fam. Speksnijder, MTS Theodora

Ons is gevraagd een stukje te schrijven over Het Zwanenmeer, een ligplaatsschool die afgelopen januari is gestart in het internaat De Driemaster in Krimpen aan den IJssel.
Toen De Zwarte Zwaan aan de Schulpweg in Rotterdam verhuisde, vonden
we dit best jammer. Ons dochtertje Esther had het er goed naar haar zin en
ook was het leuk dat ze haar mentor Marjolein daar af en toe zag.

Maar met de komst van Het Zwanenmeer is het er voor ons alleen maar
beter op geworden. Doordat onze oudste twee kinderen in Krimpen op het
internaat zitten, is het wegbrengen van Esther heel gemakkelijk te combineren. Esther gaat nu vaak op maandag (al is het maar voor een paar
uurtjes) naar Het Zwanenmeer, zonder dat we daarvoor naar Rotterdam
hoeven te rijden.
Voor Esther is het erg fijn dat ze de juffen (Anneke en Margreeth) al kent
van De Zwarte Zwaan en Het Zwanejong; de nieuwe omgeving voelde
meteen vertrouwd aan. Ook de sfeer is even open en gezellig. Dat ze de
mentor nu niet zo vaak meer ziet is geen enkel probleem, want gelukkig
komt juf Marjolein ook nog regelmatig langs bij Het Zwanenmeer.

PiOn heeft in opdracht van LOVK de methode
VoortVarend ontwikkeld en is door LOVK aangezocht
om deze methode ook ter beschikking te stellen aan
andere doelgroepen dan varende kinderen.

Het Zwanenmeer is op maandagen en dinsdagen geopend. Hier krijgt Esther echt onderwijs op maat: er is een kleine groep en de lijntjes met de
mentor zijn kort. Maar wanneer ze op een woensdag, donderdag of vrijdag
in Krimpen is, kan ze ook zo aanschuiven op de Admiraal De Ruyterschool.
Daar leert ze de kinderen kennen met wie ze straks in groep 3 zal zitten en
leert ze bovendien functioneren in een grotere groep. Deze combinatie van
onderwijsvormen die Esther geboden wordt, ervaren we als erg prettig en
biedt echt een meerwaarde!
U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen bij Het
Zwanenmeer!
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Mijn passie:
integratieve
kindercoaching

Annemieke Kik, coördinator zorg LOVK en kindercoach

In de jaren die ik voor de LOVK heb gewerkt, heb ik verschillende opleidingen mogen volgen die aansloten bij mijn taken en bij mijn passie
voor jonge kinderen en hun welbevinden.
In 2011 heb ik de opleiding ’specialist Jonge kind’ afgerond. Hierin kwamen de nieuwste ontwikkelingen aan bod op het gebied van onderwijs
aan jonge kinderen.

2

Iedereen groeit:
bij de LOVK:
		
’Gebruik je eigen kracht

om anderen krachtig te maken
en de kracht van de ander
om jezelf krachtig te maken’

2

Lienke van Dijk, coördinator afstandsonderwijs

Sinds vorig schooljaar ben ik intensief bezig met de opleiding tot schoolleider. Bij de LOVK heb ik afgelopen
jaren op allerlei vlakken leiding mogen geven en hier ligt dan ook echt mijn hart. Toen ik de kans kreeg om
een echte leiderschapsopleiding te doen, heb ik dit dan ook met beide handen aangepakt.
Tijdens de opleiding tot schoolleider ben je veel bezig met reflecteren en feedback vragen. Dit leren we onze
jonge kinderen met VoortVarend al aan: allereerst goed aangeven wat je verwachtingen zijn, daarna terugkijken op deze verwachtingen en reflecteren op het proces (hoe heb ik dit gedaan?), vervolgens feedback
vragen aan de ander (hoe vind jij dat ik het heb gedaan?) en ten slotte naar de toekomst kijken (wat ga ik de
volgende keer anders aanpakken?).
Tijdens de opleiding ben ik ook bezig geweest met mijn kernwaarden (waar sta ik voor?). Mijn kernwaarden
zijn: samenwerking, transparantie, betrokkenheid, evenwaardigheid, vertrouwen en visie-gestuurd werken.
Vanuit deze kernwaarden zet ik mij in bij de LOVK.
In de opleiding leer ik veel over groei: persoonlijke groei, groei als team en groei als organisatie. Groeien doe
je nooit alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Als leidinggevende ben ik erop gericht de samenwerking tussen
ouders, mentoren, leerkrachten en externe betrokkenen te laten groeien. Daar kan ik zo van genieten! Als
deze groei dan ook nog gericht is op de groei van onze schipperskinderen, is de cirkel rond.
In 2014 kwam ik in aanraking met integratieve kindertherapie. Ik werd
geraakt door de bevlogenheid van de grondlegster van deze opleiding,
Charlotte Visch. Haar motto en visie ’Gelukkige kinderen in een gelukkige wereld’ kwam precies overeen met wat ik zo wens voor ieder kind.
Door spel met kinderen en intensieve en oprechte belangstelling voor
ieder kind – maar in het bijzonder voor kinderen die een moeilijke tijd
doormaken – heb ik anders leren kijken naar kinderen.
Integratieve kindercoaching is er voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar
die een slimme tip of een goed advies kunnen gebruiken. Ik help kinderen die om welke reden dan ook niet lekker in hun vel zitten, die in een
’moeilijke situatie’ zitten en wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Als
ouder ben je natuurlijk betrokken, maar weet je niet altijd hoe je het
best kunt helpen. Dan is het fijn als iemand van buitenaf meekijkt en
meehelpt.
Het bijzondere aan de integratieve manier van werken is dat het een
kindgericht coachingstraject is, omdat het kind zelf als deskundige van
het probleem wordt ingezet. Alle facetten die betrekking kunnen hebben op de oorzaak van het probleem, worden meegenomen. Het kind
weet – bewust of onbewust – zelf het best hoe het zit en wat er nodig is.
Het kind is deskundig op zichzelf en heeft het recht én de capaciteiten
om zichzelf te helpen.

Ik geniet van mijn opleiding en kijk ernaar uit om deze aan het einde van dit schooljaar af te ronden!

1

Ook de training ’De sleutel tot je kind’ heb ik met heel veel plezier gevolgd. Hierin leerde ik om ouders tools in handen te geven waarmee
zij hun opvoedingsvaardigheden richting konden geven. Centraal staan
vragen als ’Hoe kan ik mijn kind beter begrijpen?’, ’Hoe kan ik mijn
kind helpen om zijn probleem op te lossen?’ en ’Hoe kunnen wij onszelf
helpen in lastige opvoedsituaties?’
Uw kind is uniek, u bent uniek. Leer van uw kind en leer over uzelf.
Dan wordt opvoeden pas echt leuk!
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Vijf specialisten
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Specialist Nieuwe
leerstrategieën
Elzelien de Vormer, mentor LOVK

Dit schooljaar mag ik de opleiding tot ’specialist Nieuwe leerstrategieën’ volgen. Het uitgangspunt van deze opleiding is dat leerproblemen in de meeste gevallen zijn terug te
voeren op blokkades en hiaten in de ontwikkeling. De capaciteiten van kinderen spelen
wel een rol, maar zijn zelden de oorzaak van leerproblemen.
In de eerste levensjaren tot aan het einde van de kleuterperiode legt een kind het fundament waarop het verdere leren gebaseerd is. Gaat er iets mis in deze periode of komen
niet alle ontwikkelingsgebieden tot volle bloei, dan kan dit leiden tot leerproblemen in
de hogere groepen.
Wanneer er een leerprobleem bij
een kind wordt vastgesteld, wordt
er op school van alles aan gedaan
om dit kind extra ondersteuning
en hulp te bieden. Helaas leveren
deze extra inspanningen niet altijd voldoende op. Wat dan? Als
’specialist Nieuwe leerstrategieën’
heb ik geleerd om in de verschillende ontwikkelingsgebieden van
het kind naar de oorzaken van het
leerprobleem te zoeken. Het kind
wordt in zijn totaliteit bekeken,
bijvoorbeeld wat betreft zijn visuele en auditieve informatieverwerking, zijn neuromotorische en
ruimtelijke ontwikkeling en zijn
dominantievoorkeuren, om maar
een paar zaken te noemen.
Ook bij de LOVK lopen we soms
tegen kinderen met leerproblemen aan bij wie we, ondanks vereende inspanningen van ouders,
leerkrachten en de mentor, niet
de gewenste resultaten bereiken.
Met deze opleiding hoop ik in deze
gevallen mijn steentje te kunnen
bijdragen, zodat deze kinderen nog
beter worden begeleid in hun ontwikkeling.

4

Specialiseren
bij de LOVK:
de kindercoach

Margreeth Radenborg, leerkracht, mentor LOVK en kindercoach

Ik ben altijd al erg geboeid geweest door het gedrag van kinderen. Ik geloof dat het gedrag dat een kind vertoont het gedrag is dat op dat moment voor dit kind de beste keus
is. Dit is niet altijd het gedrag dat wij graag zien. En dan wordt het interessant …

Van de LOVK kreeg ik de kans om een opleiding te volgen; een kans die ik met beide
handen heb aangepakt! In 2014 ben ik begonnen aan de KIK-opleiding, een tweejarige
opleiding tot kindercoach.
Een kindercoach beschikt over die competenties en praktische vaardigheden die nodig
zijn om kinderen te helpen die op sociaal en/of emotioneel gebied minder lekker in hun
vel zitten. Kindercoaching is een kortdurende vorm van ondersteuning, waarin vooral
een luisterend oor belangrijk is. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd hun eigen
oplossingen te bedenken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit voorkomt verergering van de problematiek en geeft kinderen de kans zich weer ongestoord verder te
ontwikkelen.
In praktijk komt het erop neer dat ik mij in mijn functioneren als leerkracht heb verrijkt
en verdiept. Ik heb onder andere geleerd hoe ik kan helpen wanneer een kind moeite
heeft met het verwerken van gevoelens bij bijvoorbeeld een verhuizing, een overlijdensgeval of een scheiding. Soms is het niet duidelijk waardoor een kind niet lekker in zijn
vel zit. Door middel van spel, tekenen, knutselen of verhalen vertellen probeer ik, samen
met het kind, te ontdekken wat er aan de hand is, wat er geleerd mag worden.

Lees verder op pagina 6
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Specialist Jonge kind
Anneke van IJken, mentor en groepsleerkracht Het Zwanejong en Het Zwanenmeer

Kinderboeken over groeien
Biggetje Toon doet erg zijn best
groter te worden, maar zijn
rode lievelingstrui kan hij in
elk geval al wel helemaal zelf
aantrekken. Totdat hij hem op
een dag met geen mogelijkheid
meer over zijn hoofd krijgt.
Kleine Toon wordt heel driftig,
maar zijn vriendjes weten wel
wat er aan de hand is: hij is gegroeid!
Aandoenlijk prentenboek dat
inspeelt op de bij peuters/kleuters vaak levende wens van het
’groot willen zijn’.
Fijn en herkenbaar prentenboek voor kinderen vanaf ca.
3,5 jaar.

Dit schooljaar ben ik gestart met
de eenjarige opleiding tot ’Specialist Jonge kind’. Deze opleiding
gaat specifiek in op hoe jonge kinderen het beste leren, namelijk
door te spelen!
Jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Door middel
van spel kun je aan deze behoefte
tegemoet komen. Door te spelen
leren peuters en kleuters bovendien talloze nieuwe vaardigheden, zoals het gebruik van nieuwe
woorden, het maken van zinnen,
het toepassen van begrippen, het
vergelijken van hoeveelheden/
vormen, het omgaan met leeftijdsgenootjes, tellen en communiceren. Kinderen leren met hun
hoofd, hart en handen! Spelen is
dé manier om de wereld te verkennen en nieuw opgedane ervaringen te verwerken en een plekje te
geven. Jonge kinderen willen niet
alleen kijken, ze willen ervaren! Al
doende leert men, zo ook bij peuters en kleuters.

Dikkie Donderkopje is een van de honderden kikkervisjes in de vijver. Als er
van alles begint te groeien (voor- en
achterpoten) en andere dingen weer
verdwijnen (zijn handige staart), vindt
Dikkie het maar niks. Hij wil niet groot
worden!
Totdat hij op een dag de enge slang met
de gemene tanden tegenkomt: dan
landt hij met zijn poten op de veilige
oever. En dan is het toch leuk om groot
te worden!
De auteur maakte ook de illustraties.
Het is de auteur goed gelukt om er een
sfeervol prentenboek van te maken dat
helemaal past in de belevingswereld
van jonge kinderen en dat duidelijke
informatie over de groeicyclus van een
kikker geeft!.
Niet nieuw maar erg lief en vanuit de
insteek ’ik wil niet groot worden’ een
aanrader! Vanaf ca. 4 jaar.

Leuk voor later... leg de groei van uw kind vast

Fotowedstrijd 2016-2017

Het gehele schooljaar door kunnen ouders en medewerkers
meedingen naar de mooiste foto van het jaar. Een externe
deskundige jury heeft uit alle inzendingen weer twee beste
foto’s genomineerd. Doet u ook mee? Voor het einde van het
schooljaar kunt u nog meedoen in de categorie onderwijs
en/of binnenvaart. Uit de zes genomineerde foto’s van dit
schooljaar worden uiteindelijk twee winnende foto’s gekozen,
uit elke categorie één.
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Genomineerde foto
’binnenvaart’ 2016-2017
Thijs geniet samen met Knuffie
van het winterzonnetje, op een
spiegelglad IJsselmeer.

onderwijs

De jury: De categorie Binnenvaart
laat het dagelijks leven van een
kind aan boord zien en levert
daarom vaak fotografisch de
mooiste plaatjes op. Ook nu weer
was de keuze moeilijk maar de
sfeer op deze foto is op het juiste
moment vastgelegd.
Fam. den Herder, ms. Corrente,
Papendrecht.

Genomineerde foto
’onderwijs’ 2016-2017
Juf mama en Lisa
De jury: Maximale aandacht maar
ook veel liefde straalt er uit deze
fijne foto
Fam. Oosse, ms. Navicella,
Dordrecht.
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Leren doe je samen, dat is een tweede
speerpunt van de opleiding. Kinderen
hebben zowel elkaar als de juf nodig om
vaardigheden aan te leren. Ze stimuleren
elkaar om nieuwe dingen uit te proberen
en grenzen te verkennen. Het is aan de juf
om de veilige omgeving te creëren waarin
kinderen dit ook durven en doen, om zo een
stap verder te komen in hun ontwikkeling.
Samenwerken is een vaardigheid die deel
uitmaakt van de zogenaamde ’21st century
skills’, een lijst vaardigheden die specifiek
in deze tijd van toepassing zijn. Hierin zijn
onder andere ook kritisch denken, creatief
denken en problemen oplossen opgenomen. Ook dit zijn wezenlijke vaardigheden,
die tijdens spel prima tot uiting kunnen
komen, bij ieder kind op zijn eigen niveau.
De opleiding motiveert mij om in de klas
spelenderwijs aan specifieke vaardigheden
te werken. En om de klas - in samenwerking met mijn collega’s - zo in te richten dat
de leerdoelen van groep 1 en 2 door middel
van spel en spelen behaald kunnen worden. Met veel plezier en enthousiasme ga
ik hiermee aan de slag op onze ligplaatsscholen!

Groei in Kameroen

Aan de
slag op het
Landelijk
Bureau LOVK
Lydia Nijenhuis

Wanneer ik met onze jongste
dochter over de Voorstraat in
Dordrecht loop, vraagt ze altijd of
we nog even bij de schepen gaan
kijken. Dan lopen we naar de
Bomkade en vaak vraagt ze dan:
’Zijn deze ook van jouw school,
mama?’ En soms komen we dan
inderdaad kinderen van school
tegen. Voor haar is dit blijkbaar
ontzettend interessant en zelf
vind ik het ook leuk; even zwaaien
en gedag zeggen!

Even voorstellen

Juf Margreeth Radenborg

Groei, dat is prachtig! De lente is dan ook een prachtig seizoen: alles gaat
weer groeien en bloeien. In Kameroen zijn er geen seizoenen zoals wij ze
kennen, daar kennen ze de regentijd en de droge tijd. Eind oktober mocht
ik voor de zesde keer naar dit mooie land. En juist omdat we ieder jaar
weer gaan, zien we groei: de klaslokalen zien er netjes uit, er komen meer
materialen en de leerkrachten worden steeds professioneler. Dit moedigt
ons aan om door te gaan. We mogen meedenken en geven workshops over
onderwerpen als differentiatie, zelfstandig werken en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Sinds 1 maart werk ik niet
meer bij Het Zwanejong, maar
op het Landelijk Bureau LOVK;
een andere plek waar ik heel
andere bezigheden heb. Een
grote overeenkomst is wel de
afwisseling in de werkzaamheden
die ik ervaar. Maar de dagen
zien er anders uit: kinderen
inschrijven, mails versturen naar
ouders en collega’s, declaraties
verwerken, leerlingen in KIJK!
(ons digitale observatie-registratiesysteem) zetten, post afhandelen, de presentie bijhouden en
daarnaast heb ik het druk met
wat er tussendoor allemaal bij
komt kijken!

Rulinde Blankenstijn
Ook dit jaar is er weer een spaarproject voor de dovenschool geweest. Begin september kreeg ik van de directeur van de school de vraag of wij iets
konden betekenen voor een nieuwe leerling: Afomboh Versia Ngwing. Zij
is doof en zit in een rolstoel. In de klas doet ze gewoon mee met de andere
kinderen, maar ze kan niet aan een gewone schoolbank zitten en tussen
de middag kan ze de eetzaal niet gemakkelijk bereiken. De school heeft bedacht om een verstelbare tafel op wieltjes te laten maken, waar Afomboh
niet alleen aan kan werken maar ook in de eetzaal met een vriendinnetje
aan kan eten. De kinderen en de juffen van de LOVK hebben met elkaar
€ 61,03 gespaard en daar is een mooie tafel van gekocht. Iedereen ontzettend bedankt!

Mijn naam is Rulinde Blankenstijn, ik woon in Dordrecht en ben 26 jaar.
Sinds januari 2017 werk ik bij de LOVK. Ik ben begonnen bij De Zwarte
Zwaan in Rotterdam, waar ik logistieke werkzaamheden verrichtte. Na de
voorjaarsvakantie ben ik op de maandagen ook als onderwijsassistente
aan de slag gegaan, bij Het Zwanejong in Dordrecht. Ik vind het super om
deze beide functies te combineren. Door de logistieke kant weet ik waar de
kinderen aan boord aan werken en wat er in de lespakketten zit. En op Het
Zwanejong met de kinderen bezig zijn vind ik echt leuk. Alles bij elkaar is
het een afwisselende baan en daar houd ik wel van!
Ik heb het fantastisch naar mijn zin bij de LOVK. Aan het begin moest ik
wel even wennen hoor, maar door de aardige collega’s voelde ik mij snel
op mijn gemak. Ik hoop op een fijne tijd bij de LOVK en denk dat ik het hier
nog lang naar mijn zin zal hebben!
Een hartelijke groet aan alle kinderen, ouders, collega’s en alle andere
lezers!

Door mijn ervaringen op Het
Zwanejong heb ik heel concreet
voor ogen voor wie we met elkaar
aan het werk zijn: die o zo leuke
kleuters en hun ouders. Ik vind
het bijzonder om te zien hoe goed
ouders en mentoren met elkaar
samenwerken.
In het kort nog iets over mijzelf: ik
ben getrouwd en samen hebben
we drie kinderen, in de leeftijden
van 15, 9 en 7 jaar. We wonen in
het mooie Dordrecht, heel dicht bij
de stad.
Op het Landelijk Bureau ben
ik op maandag, dinsdag en
donderdag te bereiken van 9.00
uur tot 16.10 uur, via mailadres
landelijk.bureau@lovk.nl.
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Medezeggenschapsraad
Wie neemt volgend schooljaar
het stokje over?
Ruim zes jaar geleden stapte ik in het avontuur dat
MR heet. De eerste vergaderingen – wat zeg ik … het
eerste jaar – heb ik vooral veel geluisterd en gelezen.
Langzaamaan werd de materie mij steeds duidelijker en kon ik echt gaan meedenken en meebeslissen.
Ook groeide het gevoel dat de LOVK van ons allemaal
is en daarmee groeide mijn verantwoordelijkheidsgevoel: ’Ik zit hier als vertegenwoordiger van mijn
collega’s!’ Dit maakte mij steeds gedrevener en zorgde er uiteindelijk voor dat ik de taak van notulist op
mij heb genomen.
Luisteren naar de mensen in het werkveld en als MR
proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de
wensen van iedereen; dit was nog een hele kluif! Met
name de tijd van de reorganisatie vond ik zwaar. Nu

we weer wat verder zijn, kan ik terugkijken en zeggen dat ik heb gedaan wat ik kon en heb gehandeld
naar mijn beste geweten. Ik ben trots op mezelf en
op de organisatie waar ik voor mag werken.
Nu is het bijna tijd om het stokje over te dragen aan
een collega. Als tip wil ik meegeven: geef jezelf de
tijd om erin te komen en bekijk daarna pas welke
taak het best bij jou past. Ik weet zeker dat je er –
hoewel dit tijd zal kosten – persoonlijk door zult
groeien!

Rieke Voorstad
Mentor en MR-lid

Hollandse Nieuwe!
Of uit België, dat mag ook!
Kent u een varend gezin uit Nederland of België waarvan het oudste kind nog
geen 3 jaar oud is? Is dit kind al ingeschreven bij de LOVK? Hoe eerder dit
gebeurt, hoe beter!
Help een nieuw gezin de LOVK te vinden en verdien hiermee een klein presentje!
Laat de ouders bij de aanmelding uw naam vermelden en wij regelen de rest.

LO K
Gerda Vlok
Ik werkte al twintig jaar bij een regionale huis-aan-huiskrant, toen
ik in februari 2008 een personeelsadvertentie op mijn bureau kreeg.
Er werd een managementassistent
gevraagd bij de LOVK.
Ik wist wat de LOVK doet voor de
schipperskleuters en dit leek me
een op mijn lijf geschreven baan.
Tot mijn verbazing – ik was tenslotte al 55 jaar – werd ik aangenomen! In juni 2008 ben ik aan de
slag gegaan en na een paar weken,
waarin ik werd ingewerkt door Wil
Filarski, wist ik dat ik echt op mijn
plek zat.

Afscheid
Op 21 februari heb ik samen met
mijn directe (Rotterdamse) collega’s en directeur Anita van Laren
een geweldig afscheid gevierd; we
genoten van een heel leuke kleiworkshop en een gezellig etentje.
Die avond ben ik door collega’s
thuisgebracht, beladen met bloemen en een mand vol cadeaus en
lieve wensen van alle collega’s uit
het hele land.
Hartelijk dank en
het ga jullie goed!
Gerda Vlok

Het was een warm bad waar ik in
terecht kwam. Ik had heel lieve collega’s, die ik van alles kon vragen
als ik ergens mee zat of iets niet
wist. Het contact met de ouders
was heel warm en intens, vooral
toen we nog op de Brede Hilledijk
zaten en ik mijn kantoor vlakbij de
klas had. En natuurlijk genoot ik
van de kinderen, die af en toe binnenliepen met een traktatie of zomaar even kwamen kijken wat ik
allemaal aan het doen was.
Na lang beraad ben ik per 1 maart
met pensioen gegaan. De afgelopen (bijna) negen jaar heb ik erg
genoten van mijn werk en van alle
contacten met ouders, kleuters en
andere relaties.

Wat een eer viel mij te beurt
Diana Westerveld, mentor LOVK

Op 17 januari werden 40 van de 250.000 onderwijsgevenden in Nederland door Hunne Majesteiten de Koning
en Koningin uitgenodigd voor het nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis op de Dam… waaronder ik!
We werden met alle égards ontvangen. Wit gehandschoende lakeien verwelkomden ons met thee, koekjes en
sandwichpuntjes. Na een hartelijk welkomstwoord werden er in groepjes gezamenlijke gespreksonderwerpen
bepaald voor bij het informele gedeelte met de koning. Vervolgens gaf de heer Flip Maarschalkerweerd een mooi
college over het paleis, de kunstschatten en de cadeaus die de koninklijke familie regelmatig ontvangt.
In een lange rij gingen we vervolgens achter de Eerste en Tweede Kamerleden aan naar de Troonzaal, net als in
de film! Zodra een lakei jouw naam en organisatie oplas, mocht je de zaal betreden en het koningspaar de hand
schudden. Een koninklijk moment!
In zijn nieuwjaartoespraak stak de koning het onderwijspersoneel een hart onder de riem en sprak hij zijn waardering uit, als koning en als vader, voor het vele werk dat op scholen wordt verricht. Met geheven glas brachten
we gezamenlijk een toost uit.
Na de speech van de voorzitter van de Eerste Kamer begon het informele gedeelte. De koning gaf blijk van een
ruime interesse. Zijn vragen werden in ons groepje door mevrouw Den Besten (voorzitter PO-Raad) vakkundig
toebedeeld aan de leerkracht die daar het meest van wist.
Na onze gesprekjes met ook minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker tikte een vriendelijke militair mij
op de schouder; prinses Margriet wilde mij graag spreken. Mijn verbazing was enorm! Wat bleek? Ze wilde me
spreken over het honderdjarig jubileum van het Prins Hendrik Internaat in Nieuwegein, afgelopen augustus. Helaas kon ik daar niet over meepraten, maar dit bood mij wel de gelegenheid om uitgebreid te vertellen over ’onze’
varende kinderen, hun betrokken ouders en alle LOVK-collega’s! De prinses genoot zichtbaar van ons gesprek over
ons o zo dierbaar en bijzonder onderwijs!

De vlag van de LOVK wappert vrolijk in de
wind! Wilt u een nieuwe vlag ontvangen?
Vraag er naar bij uw mentor. Zij zorgt ervoor
dat u snel onze vlag in top kunt hijsen!

