Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen
Pag 3: E ven voorstellen:
Dylano Fromm

De BSOS (Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen) onderhoudt nauwe
contacten met de LOVK. Na de onderwijsloopbaan bij de LOVK, komt elk
schippersgezin voor de keuze van een vervolgschool te staan. Om u te
ondersteunen in uw keuze is voor u alle informatie over de vereniging BSOS
en de bijbehorende scholen op onze website verzameld. De basisscholen
die bij de BSOS zijn aangesloten, hebben specifieke ervaring met de opvang
van schipperskinderen en zijn veelal gesitueerd in de nabijheid van een
schippersinternaat.

Koersbericht

Voorbereiden op…
Het thema van deze Langszij, voorbereiden, is overduidelijk een werkwoord…
dus er is werk aan de winkel! Of het nu gaat om het voorbereiden van onze
varende ouders op het lesgeven aan boord of het voorbereiden van onze kinderen op groep 3 of het internaat: er is altijd veel werk te doen.
Niet voor niets luidt het spreekwoord ’Voorbereiding is het halve werk’. Als je
iets goed voorbereidt, verloopt het vervolg meestal zonder (veel) problemen.
De missie van de LOVK luidt: ’De LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot
7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben, zo goed mogelijk invullen.’ Dit
houdt in dat we rekening houden met de specifieke situatie van kinderen en
ouders en dat we hen optimaal voorbereiden op een probleemloze doorstroming naar het regulier onderwijs.
Bij de LOVK zijn we ook druk bezig met het voorbereiden van een nieuwe
koers. Vragen als ’waar willen we heen?’ en ’wat willen we bereiken?’ staan op
de agenda, evenals de onderliggende vragen ’waarom willen we dat?’, ’wat
willen we dan precies?’ en ’hoe gaan we dit vormgeven?’ De aftrap voor het
voorbereiden van dit nieuwe strategische beleid was afgelopen april, tijdens
een workshop jongleren in een mentorvergadering. De LOVK wil veel ballen in
de lucht houden!
Zeer belangrijke input voor ons strategische beleid vormen het oudertevredenheidsonderzoek van 2017 en het cultuur- en tevredenheidsonderzoek van
2018, dat met constructieve diepte-interviews onder de medewerkers werd
afgenomen. De ontwikkelpunten die hieruit voortvloeiden, worden uiteraard
meegenomen in het nieuwe beleid. Zaken die goed gaan blijven behouden en
deze bepalen natuurlijk mede de gewenste koers.
Ten slotte zien wij het ook als onze
taak om onze kinderen voor te bereiden op zaken als deelname aan
het verkeer, gezonder leven, uit logeren gaan, naar school gaan, musiceren en noem maar op. En weet
u? We doen het allemaal, niemand
uitgezonderd, met alle liefde en
plezier voor het varende kind!
Anita van Laren, directeur LOVK
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LOVK behaalt meeste doelen
van strategisch beleidsplan

In de haven
van Dordt!

Angelique Hubens, AHA DATA

Onlangs heeft de LOVK een cultuur- en tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau AHA DATA. Alle LOVK-medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om hun persoonlijke bijdrage te leveren. De gegeven input
leidt tot de conclusie dat de meeste doelen uit het strategisch beleidsplan
ruimschoots zijn behaald.

Alle medewerkers van de LOVK
worden blij en opgewekt als zij de
LOVK-vlag fier zien wapperen in
de wind. Met de vlag in top geeft
u een duidelijk signaal af: Hier is
een peuter/kleuter aan boord!
Samen spelen?
Ontvangt u graag een nieuw exemplaar? Neem contact op met uw
mentor!

Behaalde doelen
Er is sprake van een ’gedeelde cultuur’ en de vijf kernbegrippen ’verantwoordelijk’, ’klantgericht’, ’bevlogen’, ’kwaliteitsbewust’ en ’vernieuwend’ zijn onderdeel van ieders zijn en wezen binnen de LOVK.
De beleving van drie van deze begrippen – ’bevlogen’, ’verantwoordelijk’ en
’vernieuwend’ – zijn in 2018 ten opzichte van 2014 zelfs sterk toegenomen.

Daarnaast zijn medewerkers zeer
tevreden over hun werkomstandigheden en is er sprake van een goede
verstandhouding onderling en met
het management. Eveneens kunnen
we vaststellen dat de medewerkers
bekwaam zijn in het werken met de
onderwijsleerpakketten en tevreden
zijn over de inhoud en de voorwaarden van het werken bij de LOVK.
Deels behaalde doelen
De belangrijkste verbeterpunten
zijn: de nabijheid van het bestuur
vergroten, elkaar onderling coachen
en feedback geven, pr-activiteiten
verbeteren, het zorgplan, de onderwijswebsites ’Zelflesgeven’ en het
registratiesysteem ’KIJK!’ innoveren.

Vernieuwend

Verantwoordelijk

100

100

80

80

60

44%
78%

20
0

40

56%
22%
2014

11%
56%

2018

heel veel

81%

20
0

33%

80

60

40

Bevlogen
100

8%
2014

veel

60

74%

40

44%
2018

20
0

67%
26%
2014

2018

enigszins

Hiermee is de LOVK in de voorbereiding van het nieuwe strategische
beleidsplan voortvarend aan de slag
gegaan. Net zoals dit de afgelopen
jaren is gedaan met de verbeterpunten uit eerdere cultuur- en tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten
van dit onderzoek laten duidelijk
zien dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt!

Foto: Binnenvaartkrant (met wethouder)

LOVK al helemaal thuis
in Dordrecht
Begin dit jaar verhuisde het Landelijk Bureau van de LOVK van Rotterdam naar
Dordrecht. Woensdag 21 februari werd het nieuwe onderkomen van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen met een open huis officieel in gebruik genomen.
Tientallen mensen uit de binnenvaart, de internaats- en onderwijswereld namen die gelegenheid te baat. De Dordtse wethouder Peter Heijkoop, onder
andere van onderwijs en educatie, verwelkomde directeur Anita van Laren en
haar collega’s in zijn stad.
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Onderwijs en begeleiding

Ouders
voorbereiden
		

Dordrecht
Het Zwanejong
Geldelozepad 46-48, 3311 WE
Telefoon +31 (0)78 639 02 80
		
+31 (0)610 99 02 39

Willeke van Dijke, mentor

De wetenschap zegt: ”De belangrijkste periode in je leven is
niet de tijd dat je studeert maar je eerste zes levensjaren; dan
word je intelligentie gevormd.” Varende kinderen zijn meestal
tot hun zesde jaar aan boord; een belangrijke tijd! Een tijd
waarin het kind veel leert en de ouders een belangrijke rol
hebben in het lesgeven aan het kind.

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)
	

De voorbereiding op het lesgeven begint al zodra de mentor
met het speelleerpakket VoorSprong aan boord komt. VoorSprong stimuleert de totale ontwikkeling van jonge kinderen,
waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van de woordenschat. Kinderen die veel woorden kennen, hebben een goede
taalvaardigheid en dat is weer belangrijk voor het begrijpen
van opdrachten. Ook voor de iets oudere kinderen moet er
goed lesmateriaal zijn. VoortVarend is een compleet onderwijsleerpakket waarin kinderen uitgedaagd worden tot leren.

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

De LOVK heeft als doel varende kinderen voor te bereiden op
een probleemloze doorstroming naar het reguliere onderwijs.
Mentoren staan klaar om ouders te begeleiden bij het lesgeven. We zien in de praktijk vaak dat ouders ook zelf ideeën en
oplossingen hebben om het lesgeven zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit doet me denken aan wat Pippie Langkous
eens zei: ”Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het
wel kan.”

Stichting LOVK

Ouders, succes met lesgeven en stel gerust uw vragen hoor!

	Secretariaat en mentoraat
Papeterspad 5
3311 WT Dordrecht
Nederland
Telefoon +31 (0)78 200 33 33
		
+31 (0)630 23 04 37
E-mail
landelijk.bureau@lovk.nl
K.v.K.
24317911
De stichting LOVK heeft als doel het geven van onderwijs aan varende
kinderen op bijzonder-neutrale, protestants christelijke en roomskatholieke grondslag.
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.

Goed voorbereid
naar de nieuwe school
Annemieke Kik, coördinator zorg

De LOVK hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de scholen
die onze kinderen ontvangen. Soms zijn dit BSOS-scholen, maar vaak ook ’gewone’ gastscholen. De gastvrijheid van deze scholen waarderen wij heel erg.
Onze mentoren bezoeken de scholen regelmatig en met veel plezier. De informatie van de leerkrachten aldaar is zeer waardevol.
De overdracht op deze scholen en internaten is zeker ’warm’ te noemen. Naast
de bezoeken die de mentoren aan de scholen brengen ga ik er in mijn rol van
coördinator zorg zo’n drie keer per jaar op bezoek. Met de intern begeleider
en de leerkrachten bespreken we onze huidige LOVK-leerlingen én onze oudleerlingen. Samen kijken we naar de ontwikkeling van het kind en de eventuele zorgen die er zijn. Hierdoor wordt al in een vroeg stadium duidelijk welke
(extra) zorg een kind nodig heeft en op welke manier de ontvangende school
deze kan bieden. Regelmatig zijn hier ook leidsters van het internaat bij betrokken, altijd met toestemming van ouders.
Het is mooi om te zien dat wij als een driehoek – ouders, school en internaat
– als het ware ’om het kind heen staan’. Gedrieën brengen we de zorg voor het
kind zo goed mogelijk in kaart en creëren we een vloeiend lopend traject van
de LOVK naar de ontvangende school.

Directie
A. (Anita) van Laren

Lienke van Dijk, coördinator afstandsonderwijs en innovatie

Bereid je voor!
Van jongs af aan heeft onze jongste dochter ons gezin laten genieten
van haar talenten. Ze kondigde haar ’optredens’ telkens op verschillende manieren aan; met een compleet uitgewerkt entreekaartje dat
we konden kopen, met een voorproefje van wat komen ging of met een
drumsolo op de cajón (een handtrommel uit Peru) die zo luid was dat
je er wel naar moést luisteren. Of het nu een liedje, toneelstukje, dansje
of gedicht was, het werd door haar tot in detail voorbereid. Ze had haar
voordracht perfect ingestudeerd en kleedde zich er altijd speciaal voor
aan. En wat wij ook aan het doen waren, we stopten er allemaal mee
zodra de show begon. Vol aandacht zaten we naar haar te kijken en
luisteren. Ze is nu groter en doet het wat minder vaak, maar wat genieten we als ze weer met iets komt!

Voorbereiden heeft iets heel moois. Het is naar iets toe werken, gericht op het
doel dat je voor ogen hebt. Wat kan ik genieten van al het voorbereidende werk
dat we bij de LOVK verrichten!

De uitgebreide en goede voorbereiding van onze dochter zorgde ervoor
dat het optreden ook echt uit de verf kwam. Welk talent ze op dat moment ook liet zien, het wás er en het schitterde.

Scholen en internaten die onze kinderen binnenkort ontvangen:
bereid je voor… aanstormend talent op komst!

Bijvoorbeeld de voorbereidingen van de lessen Engels van ’Woolly’s World’ die
nu zijn afgerond, zodat onze LOVK-kinderen kunnen genieten van een kennismaking met de Engelse taal. En de voorbereidingen voor het ontwikkelen van
het nieuwe peuterpakket die volop in gang zijn. Allemaal met het doel een nog
beter en rijker aanbod voor onze kinderen te creëren, waarmee zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een goede doorstroming naar het reguliere onderwijs. Deze belangrijke overstap bereiden we ook in bredere zin heel
goed voor, met al onze betrokken ouders en collega’s.

Bezoek ook onze website www.lovk.nl
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op het

lesgeven

Goed voorbereid deelnemen
aan het verkeer
Ingrid Heuseveldt, leerkracht en mentor

Jonge kinderen zijn speels. Ze zijn zich nog niet
bewust van de gevaren in het verkeer. Ze stappen zomaar van de stoep af om een bal te pakken of spelen (te) dicht langs de stoeprand. Op
weg naar school komen kinderen ook in verschillende verkeerssituaties terecht. Of ze nu lopen, met de fiets komen of in de auto stappen,
ze ervaren het verkeer.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen
zich veilig en vaardig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom besteden we veel aandacht aan
verkeerslessen. Elke vrijdag krijgen de kinderen
een les uit ’SCHOOL op SEEF’ en elke laatste
vrijdag van de maand is er een praktijkles. Dan
gaan we de wijk in om te oefenen met oversteken, maken we een fietsparcours op het plein
of gaan we op zoek naar verkeersborden. Zo raken onze leerlingen op een veilige manier vertrouwd met het verkeer en hun eigen rol hierin.
Op de website schoolopseef.nl vindt u onder
de tab ’Ouders’ meer artikelen en films over dit
onderwerp. Bekijk de site eens samen met uw
kind.

Ik heet

Dylano Fromm

en ben 4 jaar… al bijna 5 hoor!

Ik vaar met mijn papa en
mama op de Vivadero R. Ik ga
altijd graag naar school (Het
Zwanejong). Als ik 6 ben mag ik
naar het internaat, net als mijn
broer.
Wat vind je leuker, met mama
lesjes maken of naar school
gaan?
Naar school gaan vind ik leuker.
Maar knutselen met jou is ook
leuk hoor, mama.
Waarom ga je liever naar school
dan met mama lesjes maken?
Op school kan ik buitenspelen. En
met mijn vriendjes spelen, en aan
de rijsttafel of in de bouwhoek.
Zwemmen is eigenlijk ook wel
erg leuk.
Maar als we niet naar school kunnen, welke opdrachtjes doe je
dan graag? Knutselen, rekenraadsels, letters leren, werken met de
kralenplank, werken met de muziekdoos of nog iets anders?
Knutselen of een boekje lezen met jou. Maar spelletjes spelen is ook leuk
met jou, mama.
Wil je ook weleens met papa lesjes doen aan boord?
Nee. Papa moet toch varen?
Hoe heet jouw juf?
Juf Anneke, juf Ingrid en juf Margreeth. Die zitten toch op school, mama?
Wat vind je het allerleukst aan de lesjes die je aan boord krijgt?
We kunnen dan lekker veel knutselen, spelen en werkjes maken.

’Oversteken, oversteken,
links, rechts, links,
links, rechts, links.
Kijk naar alle kanten,
kijk naar alle kanten,
links, rechts, links.’
Liedje bij de verkeerslessen op Het Zwanejong

Is de juf weleens streng? En waarom dan?
Nee. Ik moet toch altijd doen wat de juf zegt.
Vond je het leuk om met mama dit interview te doen voor school?
Ja, ik vind het wel gezellig! Mag ik nu weer met mijn hamster spelen?

3x
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Voorbereiden

123
Goed voorbereid naar groep 3. Vanuit 3 perspectieven: de klas, de mentor, de ouders

Voorbereiding
op groep 3 van de
oudste kleuters
Margreeth Radenborg, leerkracht en mentor

In de tweede helft van het schooljaar bereiden we de oudste
kleuters stapje voor stapje voor op groep 3. Voor onze schipperskinderen is dit vaak een extra grote stap: zij gaan meestal niet
naar een reguliere basisschool, maar naar een internaat. Dat is
een hele verandering; reden temeer om goed voorbereid te zijn!
Naast alle gewone lessen is er elke dinsdag- en donderdagmiddag een extra les, ’Voorbereiding groep 3’. De jongste kleuters
kiezen een activiteit van het keuzebord, zodat wij als juffen alle
aandacht kunnen geven aan de oudste kinderen. We gaan aan
de slag met cijfers, letters, zinnen en sommen; eigenlijk met alle
leerstof die in KIJK! onder 6+ valt. We besteden extra aandacht
aan de moeilijke opdrachten. Soms halen we materiaal uit de
speelotheek of gebruiken we tijdschriften en boekjes. De kinderen leren dat er in groep 3 ook in de middag wordt gewerkt.
Op het dagverslag, dat op de voordeur hangt, kunt u lezen wat
er die dag aan bod komt. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze
schipperskinderen stevig in hun schoenen staan als ze naar
groep 3 gaan!

Voorbereid
naar groep 3

Je kind voorbereiden
op het internaat

Marjolein van der Jagt, mentor

Wimke de Vries, ouder en secretaris MR

De missie van de LOVK is om de schipperskinderen een probleemloze doorstroming naar het reguliere onderwijs te bieden. Het overgrote deel gaat dan naar groep 3. De overgang van
groep 2 naar groep 3 is vaak een grote stap: in groep 3 krijgen
de kinderen langere instructies en zullen ze moeten doorzetten als iets niet goed lukt. Ook moeten zij zich goed kunnen
concentreren en moeten ze kunnen plannen. Daarnaast zijn er
specifieke leervoorwaarden waaraan ze moeten voldoen, zoals
vaardigheden op het gebied van beginnende geletterdheid en
gecijferdheid.

Bij ons ging het heel natuurlijk: wij vertelden onze oudste zoon
Jamie wat het internaat is, dat je daar naar school gaat en ook
een paar nachtjes slaapt, en dat wij je dan weer komen ophalen.
Ook vertelden wij over onze eigen ervaringen met het internaat.
Door er ’normaal’ over te praten, werd het internaat langzaam
iets vertrouwds, iets wat bij het leven van een schipperskind
hoort. Na een tijdje leerden we Jamie om praktische dingen zelf
te doen, zoals jezelf aankleden, proberen met mes en vork te
eten, netjes proberen te praten en jezelf afdrogen. Dit was voor
hem een mooie uitdaging!

Voor onze schipperskinderen komt de overgang naar een leven
aan de wal daar nog eens bij. Wij vinden het belangrijk dat zij
’ruim in hun vel’ zitten, zowel wat betreft hun cognitieve als hun
sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat zij hun energie vooral
kunnen gebruiken om te wennen aan het leven aan de wal. De
ervaring leert dat kinderen die aan boord structureel hebben
gewerkt met onze lespakketten, het goed doen in het reguliere
onderwijs.

Doordat we veel vrienden hebben met de kinderen op het internaat, kunnen wij zelf én onze kinderen praktijkervaringen uitwisselen. Daarnaast krijgen we van de LOVK en het internaat
goede begeleiding. In de LOVK-lesmethode wordt al ingespeeld
op de overgang naar ’de grote school’ en ’het internaat’. Ook lunchen de kinderen al eens op het internaat, zodat het echt begint
te leven.

Bovendien ontvangen alle ouders van kinderen in groep 2 het
LOVK-informatieboekje ’Naar groep 3’ om te komen tot een verantwoorde keuze.
Ons beleid leidt ertoe dat de ontwikkeling van de groep 2-kinderen, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, heel inzichtelijk
wordt. Met deze inzichten kunnen we met elkaar aan het einde
van groep 2 een weloverwogen beslissing nemen of het kind toe
is aan de stap naar groep 3.

Van het internaat ontvingen wij ruim op tijd de benodigde informatie. Daarnaast was er een intakegesprek waarin wij vertelden
hoe ons kind is, wat wij als ouders belangrijk vinden in de opvoeding en hoe wij in het leven staan. Kort daarna mocht Jamie een
paar keer komen spelen en dagjes meedraaien op school, zodat
hij een idee kreeg van wat hem te wachten stond. Ook kon Jamie
al wel een keertje komen logeren, maar – zoals hij zelf vertelde –
hij besloot er pas na de zomervakantie te blijven slapen! Wij
legden uit dat hij dan wel meteen vier nachtjes moest blijven.
Jamie bleef er echter bij en de leiding verzekerde ons dat het wel
goed zou komen.
Ook was er een gezinsdag. We kregen uitleg over de dagindeling, konden alles bezichtigen en namen een kijkje op de school:
dit alles helpt enorm om je kind positief en gedegen voor te bereiden.
Met Jamie bespraken we wat hij nodig zou hebben op het internaat. Voor de inrichting van zijn kamer lieten we hem zelf een
thema kiezen, in de hoop dat hij zich er dan ’thuis’ zou voelen.
Inmiddels kunnen we zeggen: dat is gelukt!
Onze andere kinderen, Diezel en Fayliv, krijgen een andere voorbereiding. Zij zijn namelijk al vertrouwd met de plek waar hun
grote broer naartoe gaat én kennen zijn praktijkverhalen al… en
dat zijn er niet weinig!
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Muziekles op
Het Zwanejong
Ingrid Heuseveldt, leerkracht en mentor

Ivo Kouwenhoven is een musicus uit Nieuw-Lekkerland. Hij dirigeert orkesten
en is bovendien componist. Ivo richt zich vooral op het schrijven van muziek
voor kinderen en op het maken van muziek met kinderen. Het ’plezier van de
muzieknoot’ staat bij hem voorop.
In maart heeft Ivo bij ons op school een muziekles gegeven. Hij had muziekinstrumenten uit verschillende landen meegenomen, die de leerlingen allemaal mochten uitproberen. Met stokjes hebben we onze namen getikt en
we hebben gezien hoe je met een ballon blokfluit kunt spelen! Als afsluiting
hebben we voor alle aanwezige ouders het liedje van Rupsje Nooitgenoeg gezongen. Ivo, bedankt!

Met schoolfruit goed voorbereid
op een gezonde dag
Annemieke Kik, coördinator ligplaatsonderwijs en zorg

In november zijn we gestart met
het uitdelen van schoolfruit in de
klas, voor een periode van twintig
weken. Dit fruit is ons aangeboden
door EU-Schoolfruit, een fruit- en
groenteprogramma voor scholen
gefinancierd door de EU. Met veel
plezier werd er geproefd van allerlei
verschillende soorten fruit en groenten. De kinderen ontdekten nieuwe
smaken, leerden meer over waar ons
eten vandaan komt en kregen vezels,
vitamines en mineralen binnen.

Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de ouders
of verzorgers. Als school zien wij
het echter ook als onze taak om bij
te dragen aan een gezonde leefstijl,
bijvoorbeeld met schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen
meteen meer over de herkomst van
eten en over het lichaam. Dit ’leren
door ervaren’ werkt goed. Bovendien
plukt u er als ouder ook thuis de
vruchten van.

1

Neem de tijd voor het ontbijt

Een goed ontbijt geeft een kickstart voor de
dag. Na een nacht slapen is het lichaam toe
aan eten. Kinderen die ontbijten, krijgen minder snel
zin in snoep en snacks en kunnen zich op school beter
concentreren. Ontbijt gezellig samen aan tafel.

2

10-uurtje, zo klaar!

Een banaan, mandarijn, kleine appel, wortel,
een stuk komkommer, wat cherrytomaatjes…
u doet dit ’s ochtends zo in de tas. Heeft u iets meer
tijd? Meng eens wat stukjes kiwi met wat druiven.

3

Gebruik een goed bewaardoosje

Er zijn steeds meer leuke, kleine bewaardoosjes voor schoolfruit te koop. Een gewoon afsluitbaar bakje werkt ook prima. Zo kunt u uw kind
ook kwetsbaar fruit meegeven of bijvoorbeeld een
kleine fruitsalade van stukjes appel en banaan.

4

Fruit en koek: geen concurrenten

’Eet eerst je banaan op, dat is gezond. Daarna
mag je het koekje.’ Ouders die dit zeggen, benadrukken dat gezond eten een kwestie van doorbijten is. Prettiger is om uw kind mee te geven dat het
lekker en normaal is om vaak fruit en groente te eten.
Als gezond de standaard is, is af en toe een koekje of
snoepje geen probleem. Bijvoorbeeld na school of in
het weekend.
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Een aantal soorten vruchtensappen leveren
een deel van de gezonde stoffen die ook in
fruit zitten, maar ook zitten er veel calorieën in. Daarom is de slimste keuze: een echt stuk fruit en water
meegeven.

Wat kunt u meegeven?
U kunt uw kind fruit of groente meegeven, denk aan een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, aardbeien of
druiven. Of bijvoorbeeld een bakje
met snacktomaten, een stuk komkommer, een wortel of een paprika.
Variatie is leuk, lekker en goed voor
de smaakontwikkeling van uw kind.

6

Fruit en groente bij elk eetmoment

Als u fruit en groente meegeeft voor het
tienuurtje, stop dan iets extra’s in de broodtrommel. Een kind heeft dagelijks minimaal 150 gram
nodig aan groente en fruit. Deze hoeveelheid (bijvoorbeeld drie opscheplepels boontjes) is voor een kind
best veel om in één keer te nuttigen. Gelukkig zijn er
de hele dag kansen om wat extra fruit en groente te
eten. Rauwkost – stukjes wortel, komkommer, paprika
en tomaatjes – is lekker en gezond voor tussendoor.
Een portie voor het tienuurtje is al snel 50 gram, dat is
al een derde van de dagelijkse hoeveelheid.

7

Variatie is goed

Het is niet alleen lekker om veel verschillende
soorten fruit en groente te eten, maar ook
goed voor de smaakontwikkeling. Bovendien zitten in
elke soort weer net andere gezonde stoffen.

8

Geef het goede voorbeeld!

Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer groente en fruit eten, wanneer ouders het goede
voorbeeld geven en hen bijvoorbeeld stimuleren allerlei varianten te proeven. Zorg dat er altijd vers fruit in
het zicht ligt en eet daar ook zelf van. Kook gevarieerd,
met veel groente. Samen aan tafel eten is gezellig en
draagt bij aan een gezond eetpatroon. Kinderen die
meedoen met het eten van schoolfruit, blijken ook
thuis vaker fruit en groente te kiezen.

9

Doe samen boodschappen

Neem uw kind een keer mee naar de supermarkt en kijk welke soorten groente en fruit
hij of zij het liefst zou willen. Vraag uw kind om te
helpen bij het maken van de boodschappenlijst of bij
het koken. Op voedingscentrum.nl staan veel gemakkelijke, gezonde gerechten.

10

Kies voor groen

Wanneer u voor duurzaam kiest, zoek dan
naar fruit en groente van het seizoen, uit
de buurt of uit de volle grond.
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Hoe bereid je je kind voor

op het internaat?
Henriëtte Posthumus, moeder van Solane

Mijn antwoord op de vraag ’Hoe bereid je je kind voor op het internaat?’ is:
niet! Want hoe kun je je kind voorbereiden op ergens anders wonen, zonder
papa en mama die je alleen wegbrengen en weer ophalen? Ik kan dat soms al
niet rijmen, laat staan een kind!
Iedereen bereidt zijn kind voor op zijn eigen manier, er is helaas geen boekje
voor. Het enige wat ik kan zeggen is: ’Doe het zoals het voor jou / jullie goed
voelt en neem de tijd.’ Wij hebben altijd gezegd dat we het internaat een kans
willen geven, een andere keuze kunnen we altijd nog maken.

Wennen op
het internaat
Prinses Margriet
in Zwolle
Titia Wiegers, mentor

Schipperskinderen kunnen minstens
twee keer een week wennen op het
internaat Prinses Margriet. Zo worden zij voorbereid op wat hen het
jaar erop te wachten staat. Tijdens
deze wenweken gaan de kinderen
ook naar school, dit jaar is dat basisschool Het Carillon.

Als peuter is Solane regelmatig naar de peuterspeelzaal geweest en sinds
haar 4de gaat ze regelmatig naar school. We praten zowel in het gezin als
daarbuiten heel open over het internaat en zijn met Solane al drie keer wezen
kijken. De eerste keer was ze 3,5 jaar, er was een open dag. Misschien wat
vroeg, maar ook voor ons is het internaat helemaal nieuw. Ik kom van de wal
en mijn man heeft altijd bij familie gewoond. We werden van harte welkom
geheten, kregen een mooie rondleiding en kregen alle gelegenheid om vragen
te stellen. Solane vond het reuze-interessant; ze wilde haar jas al ophangen en
meespelen. Enerzijds pijnlijk, want je wilt dit eigenlijk niet, anderzijds geruststellend, want het lijkt haar dus wel leuk.
Daarna zijn we nog een keertje langs geweest en vorig jaar gingen we naar de
open dag. We spraken met andere ouders en met de leiding. Het was prettig
ervaringen van anderen te horen. Solane speelde met de andere kinderen. Ze
was inmiddels wat ouder, waardoor het besef groter was.
Omdat Solane een ’herfstleerling’ is (van oktober), hebben we veel gesproken
over het beste moment van overgang, ook met haar LOVK-mentor Titia. Afgelopen jaar merkten we steeds meer dat Solane toe was aan het internaat,
ze kon zich aan boord niet voldoende meer uiten. Zoals het er nu uitziet zal
Solane week op week af naar het internaat gaan. Gaat dat goed, dan zal ze na
de herfst of kerst wellicht continu op het internaat verblijven.
Solane bekijkt bijna dagelijks het liedje ’Schipperskind’ van Kinderen voor Kinderen en zegt dan: ’Dat wordt mijn kamer en daar ga ik spelen.’ We hebben
het idee dat ze beseft wat er gaat gebeuren.
Als gezin hebben we naar de eerste wenweek toegeleefd, in maart. Samen
pakten we de koffer in en kozen we haar spulletjes uit. De volgende wenweek
is in mei. Of we ons op deze manier goed hebben voorbereid, zal de toekomst
leren. Voor ons voelt het in elk geval goed.

Nathanaël van den Berg en Solane
Posthumus zijn twee kleuters die
dit jaar komen wennen. Nathanaël
komt al regelmatig graag een dag
naar Het Carillon, Solane is één middagje geweest. Eerst was het even
spannend voor haar, maar na afloop
zei ze: ’ik vind het hier leuk’. Solane
en Nathanaël worden tijdens de
wenweken in dezelfde klas, bij juf
Gisela, geplaatst. Schipperskinderen
horen er helemaal bij op Het Carillon. Als ze een tijdje niet op school
zijn geweest, vragen de kinderen
wanneer ze weer komen.
Voorafgaand aan de wenweken
worden de nieuwe kinderen in onze
nieuwsbrief hartelijk welkom geheten. Tijdens de wenweken komt de
mentor regelmatig een kijkje nemen
in de klas. Ook is er gelegenheid voor
een oudergesprek met de leerkracht
om te horen hoe de wenweek verloopt. Nathanaël en Solane krijgen
aan het eind van de week een mapje
met werkjes en foto’s mee naar huis.
Op naar de volgende wenweek in
mei!

Je voorbereiden op
internaat
Eben-Haëzer
Corrie van Belle, hoofd groepsleiding

Een goede voorbereiding op het wonen in het internaat vinden wij erg
belangrijk. Daarom hebben wij een instroomprogramma ontwikkeld
voor nieuwe kinderen.
Na aanmelding ontvangt het kind het voorlees- en fotoboekje Pieter en
Annelien op het internaat. Zo leert het al een beetje hoe het is om in het
internaat te wonen.
In december voorafgaand aan het cursusjaar van instroom, organiseren
we een kennismakingsochtend. Door middel van spel maken de kinderen én hun ouders kennis met elkaar en met het internaat.
Tussen de kerst- en voorjaarsvakantie komen de kinderen een week logeren om te wennen aan internaat en school. Als dit nog te spannend
is, beginnen ze met een halve week. De groepsleiding trekt veel tijd uit
om het kind op zijn gemak te stellen er een band mee op te bouwen. De
tweede logeerweek vindt plaats tussen de mei- en de zomervakantie.
Als een kind meer tijd nodig heeft, kan een extra logeerweek worden
afgesproken.
Zodra bekend is in welke groep het kind zit, wordt het hartelijk welkom
geheten met een toegestuurde fotokaart, waarop alle kinderen van de
groep staan met hun namen erbij.

Na de zomervakantie begint het ’echte’ internaatleven. In de eerste
week is er een speurtocht door het internaat. Op een feestelijke manier
gaan alle nieuwe kinderen samen op zoek naar alle afdelingen: de keuken, de wasserij, de administratie, de werkplaats, enzovoort. Uiteraard
krijgen ze op een leuke manier mee wat daar gebeurt.
Om de overstap van schip naar internaat te ondersteunen organiseren
we voor de herfstvakantie een training van drie bijeenkomsten, getiteld
’De club van Benny’. Door middel van spel, knutselen en praten gaan
we met de kinderen in op alle veranderingen en de emoties die hierbij komen kijken (boos, bang, verdrietig, blij). We gebruiken hierbij het
werkboek Nieuw op het internaat.
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie wordt het instroomtraject afgerond met een leuke activiteit voor de nieuwe kinderen.
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Voorbereiding
op het Julia Internaat
in Zwijndrecht
Peter Geven, teamleider en vertrouwenspersoon

Lunchen op het internaat
Anneke van IJken, leerkracht en mentor

In de tweede helft van het schooljaar lunchen de kinderen van Het Zwanejong maandelijks een keer op een internaat.
Afwisselend bezoeken we internaat De Singel in Dordrecht, op loopafstand, en het Julia Internaat in Zwijndrecht, waarvoor we worden opgehaald.

Elk jaar mag het Julia Internaat zich weer verheugen op nieuwe kinderen. Om
deze grote stap van boord naar het internaat zo goed mogelijk te laten verlopen is er een goede voorbereiding nodig. Vaak hebben ouders hun kind al lang
van tevoren ingeschreven en hebben zij zich al verdiept in het internaat.
Tijdens de eerste kennismaking vertellen we dat alle nieuwe kinderen op het
Julia Internaat starten in de horizontale groep De Krekels (met kinderen van
dezelfde leeftijd). Hier verblijven ze één of twee jaar, waarna ze doorstromen
naar een van de vijf verticale groepen (met kinderen van 8 tot 16 jaar). Het
grote voordeel van de gezamenlijke start is dat de kinderen leeftijdgenoten
hebben die allemaal hetzelfde meemaken. Ze hebben steun aan elkaar, evenals de ouders trouwens.

De kinderen zijn altijd erg enthousiast. Ze kunnen even rondkijken en spelen op de groep. Bovendien is er vaak iets lekkers bij het eten! Ook is het erg leuk om oud-klasgenootjes terug te zien. Na het eten is er tijd om buiten te spelen op
het speelplein van het Julia Internaat of te knutselen met juf Dorothé in de keet van De Singel.
Door deze lunchafspraken vormen de kinderen zich alvast een beeld van het internaat. Ze maken kennis met de
groepsleid(st)ers en zien bovendien dat geen enkel internaat hetzelfde is. Ook de kinderen die al op het internaat zitten,
vinden het erg gezellig en kijken elke keer weer uit naar de volgende gezamenlijke lunch. Kortom: een leuke en speelse
manier om kennis te maken met het internaat!

In Terneuzen staat
het internaat
Koningin Juliana!
Mariëlla Heijens, mentor

Vanaf januari zijn er verschillende wenweken voor de kinderen die vanaf augustus worden geplaatst. Ze komen
dan logeren en gaan ook naar school. Daarnaast zijn er
diverse wenmiddagen waarop de nieuwe schipperskinderen komen spelen. Zo maken ze voorzichtig kennis met het
internaatleven: welke kinderen zijn er nog meer, wie zijn
de juffen, hoe zien de slaapkamers eruit, welk speelgoed is
er? Belangrijke vragen voor een kind van 4 of 5 jaar!
In de wenweek worden de kinderen om 18:00 uur gebracht door hun ouders, broertjes en zusjes. Eerst kunnen
ze met elkaar hun slaapkamer inrichten met eigen foto’s,
posters, knuffels en het favoriete dekbedovertrek. Daarna
is er tijd om te spelen met de andere kinderen. Er is een
extra leidster aanwezig, zodat de ouders even in gesprek
kunnen gaan met de leidsters. En er kan natuurlijk rustig
afscheid worden genomen.
De kinderen gaan op tijd naar bed, want om 07:00 uur
worden ze alweer gewekt. Ze kleden zich aan, ontbijten
samen, poetsen hun tanden en pakken hun tas in. Dan
gaan ze met de bus van het internaat naar school. Na
school worden de kinderen opgehaald door de leidsters.

Thuis drinken ze samen iets, een koekje en wat fruit erbij,
en nemen ze met elkaar de dag door; gezellig!
Vandaag ben ik als mentor van de ’wenkinderen’ op visite.
Ik zie ook alle oudere kinderen weer. ’Oh, leuk!’, zegt een
ouder kind, ’ik had je bijna niet herkend! Jij was een keer
bij ons op het schip, hè?’ De wenkinderen laten mij hun
slaapkamers zien. Alle speelgoed, foto’s, dekbedovertrekken enzovoort worden mij uitvoerig getoond. De oudere
kinderen gaan mee en houden in de gaten of ik alles wel
gezien heb!
Dan gaan de jongens buitenspelen, eerst met de walkietalkies en daarna fietsen en klimmen. Twee meisjes spelen
samen op de kamer met ’my little pony’s’. Intussen staat
gastvrouw Katja een lekker maaltje te bereiden. ’Rookworst?’, vraagt Kyra, ’het ruikt als rookworst, lekker!’ Met
de leidster praat ik nog wat bij en dan zit mijn dag erop.
Op woensdagmiddag, halverwege de wenweek, kunnen
de kinderen even bijkomen. Er wordt volop gespeeld, binnen en buiten, en de slaapkamer wordt wat opgeruimd.
Vrijdagmiddag is het zover: de wenkinderen worden opgehaald en gaan terug aan boord.
De eerste wenweken van dit jaar waren erg geslaagd. Op
naar de wenweek van 1 juni!

In het jaar van de plaatsing vindt er een intakegesprek plaats. Ouders en
teamleider wisselen zoveel mogelijk informatie uit, zodat er een goed beeld
ontstaat van het kind en het internaat. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: sociale en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, de talenten van het kind, de
verwachtingen van de ouders en van de medewerkers. Wat vinden de ouders
belangrijk in de opvoeding? Al deze aspecten maken inzichtelijk wat voor kind
en ouders van belang is voor een succesvolle start op de leefgroep.
Graag maken wij – alléén met toestemming van de ouders – gebruik van de
mogelijkheid met de LOVK-mentor te overleggen. Sowieso vindt er een overdracht plaats van de LOVK aan de leerkracht van de school en de teamleider
van de leefgroep.
Elk voorjaar worden alle nieuwe kinderen en hun ouders en uitgenodigd voor
de informatiedag. Iedereen maakt kennis met elkaar en met de medewerkers
van De Krekels. We geven een presentatie met praktische informatie als: hoe
ziet een dag op de groep eruit, welke gebruiken zijn er, waar moet ik als ouder
aan denken, welke methodes worden er gebruikt? Na de gezamenlijke lunch
bezoeken we de school en ontmoeten we de leerkracht.
Vanaf het voorjaar mogen de kinderen al eens op de leefgroep verblijven. We
beginnen met een middagje spelen en daarna eten, gevolgd door een eerste
nachtje slapen met een dagje naar school. Om het kind te ondersteunen gebruiken we het ’Logeerboek’, waarin met tekeningen wordt verteld hoe een
dag op de groep eruitziet. Wij kiezen bewust voor een begin met één nachtje
logeren, wat we bij ’succes’ kunnen herhalen.
Op de zondag voor de eerste schooldag worden alle kinderen met hun ouders
uitgenodigd om de kamer van het kind in te richten, waarna het internaatleven echt kan beginnen!

Langszij | 8

Medezeggenschapsraad
Zoals jullie weten, is de ligplaatsschool in Maasbracht gesloten.
Zodoende neem ik afscheid van de
LOVK. Er breekt een nieuwe fase aan
in mijn leven en hier ga ik mij op
voorbereiden.
Gelukkig heb ik diverse hobby’s waar
ik mijn energie in kwijt kan. Kleren
naaien is er een van. Dit kan ik vrij
goed, maar er zijn nog enkele dingen
die ik nooit geleerd heb. Daarom ga
ik binnenkort een cursus op maat
volgen om echt alles onder de knie
te krijgen. Ook ben ik mijn dochter
aan het leren naaien. Dit vergt veel
tijd. Samen struinen we de stoffenmarkten af op zoek naar dat ene
leuke stofje, en dan gaan we samen
achter de naaimachine zitten. En als
het klaar is en het past, zijn we natuurlijk reuzetrots!
Een andere hobby van mij is lezen,
voornamelijk thrillers. Als ik een

spannend boek aan het lezen ben,
verlies ik soms de tijd uit het oog en
zijn er zomaar ineens uren voorbij.
Gelukkig komt het goede weer
eraan, dan maak ik graag fietstochten met mijn man. We stippelen een
route uit van knooppunt tot knooppunt. Vanuit onze woonplaats ben
je snel in Duitsland of België, dus
keuze genoeg!
Eén dag in de week pas ik op de
kleinkinderen. Dit is ook erg leuk en
geeft mij veel energie.

Afscheid Drea

Fotowedstrijd 2017-2018
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 genomineerde foto’s van dit schooljaar worden
uiteindelijk twee winnende foto’s
gekozen, uit elke categorie één.

Kortom: ik denk dat ik mij niet hoef te vervelen en zie de toekomst heel zonnig
tegemoet!

Vanwege het grote aantal ingezonden foto’s heeft de jury meerdere
foto’s genomineerd die mee gaan
dingen naar de jaarprijzen.
Inzendingen voor de fotowedstrijd
van 2017-2018 kunnen in juni en
juli digitaal verzonden worden
naar landelijk.bureau@lovk.nl, onder vermelding van naam, adres,
plaats waar de foto is genomen en
een korte toelichting op de foto.
Om mee te dingen moeten de foto’s op ware grootte aangeleverd
worden, minimaal 1MB.

Binnenvaart
Hartelijke groeten aan iedereen, Drea Severins

Fam. Veldman, Vecht
Een veiligheidsbril vindt Boas
onmisbaar als hij papa helpt

Kinderen aan het woord over het internaat
Johan Guiljam, Maarten Bernouw en Joël Vat zitten alle
drie sinds dit schooljaar op het internaat en bezoeken dagelijks ligplaatsschool Het Zwanejong. Wat vinden zij van
het internaat?
Wist je voordat je naar het internaat ging al hoe het eruitzag?
Joël: Ja, want mijn broer zit al op het internaat en ik ga
heel vaak mee.
Maarten: Ja, de mijne ook.
Johan: Mijn broer ook.
Was het fijn om al te weten hoe het internaat er uitzag,
voordat je er zelf naartoe ging?
Maarten: Ja, want nu wist ik al wat je er allemaal kon
doen.
Johan: Ja, en we gingen ook al weleens logeren.
Joël: Ja, want nu had ik het al gezien en wist al waar ik
ging slapen.
Wat is het leukste wat je op het internaat kunt doen?
Alle drie: Buitenspelen! We kunnen klimmen, voetballen
en in de zandbak spelen. Dat kan aan boord niet.
Zijn er ook dingen die minder leuk zijn op het internaat?
Maarten: Soms mis ik wel mijn mama en papa en wil ik
even meevaren.
Joël en Johan: Ja, ik ook. Maar we mogen ook weleens aan
boord blijven terwijl het nog geen vakantie is.
Slaap je alleen of deel je je slaapkamer met andere kinderen?
Joël: Ik slaap met nog twee andere kinderen op de kamer.
Maarten: Ik ook. Onder in het stapelbed slaapt ook mijn
broer.
Johan: Ja, ik slaap ook met drie op een kamer.
Is het fijn om de kamer te delen?
Alle drie: Ja, want dan ben je toch niet alleen als je gaat
slapen!

Esther Speksnijder, Emma-Lynn Vat en Boaz Hoogendoorn
gaan volgend schooljaar naar het internaat. Wat is hun
indruk?

De jury: De binnenvaart in het
teken van het portret? Puur toeval
natuurlijk maar wel de meest
aansprekende foto’s deze keer:
echt een foto waar Boas’ kinderen
over twintig jaar nog om lachen.

Fam. Hovestadt, Verwachting
Schipper in de dop
Van de jury: Door de pet een
‘klassieke’ portretfoto. Stel deze
eens voor in zwart wit of sepia
(filter dat je ongetwijfeld op je
smartphone hebt).

Onderwijs

Weten jullie al naar welk internaat en welke groep je gaat?
Emma-Lynn: Ja! Ik ga hier (internaat De Driemaster) naar
De Kajuit, want daar zitten mijn broers ook.
Esther: Ik ook.
Boaz: Ik denk naar Het Anker, waar mijn broer nu al zit.
Hoe vinden jullie het om naar het internaat te gaan?
Esther: Wel een beetje leuk, want je kunt er spelen en
naar school. Maar je mist ook weleens je papa en mama.
Boaz: Ik vind het niet meer spannend hoor! Ik heb al een
keer gelogeerd dus ik weet al hoe het gaat. Ik vind het
wel leuk.
Emma-Lynn: Ik ga nog een keer logeren en dan tegelijk
met Esther. Dan kunnen we samen spelen.
Zou het fijn zijn als jullie op dezelfde kamer kunnen slapen
als je broer of zus?
In koor is het antwoord: Ja! Er kunnen nog wel bedden
bij op de kamer.
Stel dat je op het internaat bent, zou je dan je papa en
mama missen? En wat kun je dan doen?
Boaz: Nou, ik denk wel dat ik ze af en toe ga missen. Dan
kun je papa en mama wel een kaart sturen, in de brievenbus, en dan sturen papa en mama je een kaart terug!
Esther: Ik denk alleen in de avond, als ik ga slapen. Maar
dan denk ik gewoon aan wat anders leuks.
Emma-Lynn: Je kunt denken: ’Ik mis papa en mama, maar
het is ook leuk op het internaat.’ En papa en mama kunnen mij bellen! Maar soms als papa en mama nu bellen, heeft mijn broer helemaal geen tijd en wil hij weer
spelen…

Lydia Nijenhuis
Lysa en Knuffie in de logistiek
De jury: Gewoon een mooie foto,
let op de compositie en de bewuste onscherpte van de achtergrond
waardoor het onderwerp extra
aandacht krijgt.

Fam. Veldman, Vecht
Boas maakt met blokken een klimtoestel (opdracht 8.3.2)
De jury: Hoe spannend kun je het
maken. De foto vat alles samen.

