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Koers
bericht

 De grote letter 
’De grote letter V van LOVK, waar staat die nu eigenlijk voor?’ Dát was de 
vraag die we aan onze relaties voorlegden. De grote letter V behelst daarmee 
ook het thema van deze Langszij. 

We vroegen velen in en rondom de LOVK om een artikeltje te schrijven over deze 
grote letter V. En zoals altijd vlogen de enthousiaste stukjes en artikelen ons om 
de oren. Een greep uit de woorden met een V die langskomen in deze Langszij: 
Vaders, Vergaderen, Vacature, Virus, VoortVarend, VoorSprong, Verbinding, 
Verliefd, Verloofd, Vernieuwen, Verkeer, Voorbereiding, Visuele waarneming, 
Voorstellen en Vertrouwen.

Vaders komen aan bod om hun ervaringen te delen met het varen in 
combinatie met het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. De 
medezeggenschapsraad (MR) zet het woord Vergaderen centraal en heeft een 
Vacature: men zoekt een enthousiaste ouder. Het omgaan met het Virus in de 
klas komt aan bod. De reeks ’Verliefd, Verloofd, Verbonden’ wordt bezien door 
de ogen van kinderen en door die van collega’s. De internaten De Meerpaal 
en De Singel geven u een inkijkje en de werkgroep Peuterpakket neemt u mee 
in het Vernieuwen van deze methode. Het Vernieuwende leerlingvolgsysteem 
RADAR komt duidelijk in beeld en de Verkeerslessen in de klas worden 
toegelicht. U kunt lezen over de lessen die onze kinderen Voorbereiden op 
het internaat en wat Visuele waarneming nu eigenlijk is. En dan zijn er nog 
enkele nieuwe medewerkers bij de LOVK die zich graag aan u Voorstellen. We 
vliegen ook een advertentie binnen die het schippersklasje op de Admiraal 
de Ruyterschool in het zonnetje zet en we benadrukken dat de LOVT via het 
varende kind de Verbinding zoekt met hun achterban, de ouders. Het bestuur 
van BSOS komt aan het woord en ook treft u een prachtig artikel aan over het 
vormgeven van Vertrouwen bij uw kind tijdens de opvoeding en het lesgeven. 
Een aanbeveling waard!

Een Verrukkelijke Langszij die wederom veel informatie biedt over 
het werken van en met varende kinderen. Een exemplaar om op 

uw gemak eens door te lezen. Het zal u allen duidelijk zijn dat 
de grote V niet voor niets zo groot is in ons LOVK-logo. De V 

staat daadwerkelijk voor datgene waar de LOVK en haar 
medewerkers zich dagelijks voor meer dan honderd procent 

inzetten: Varende kinderen! Veel leesplezier gewenst,

Namens het team,
Anita van Laren, directeur-bestuurder

Colofon

Stichting
LOVK

De stichting LOVK heeft als doel het geven van 
onderwijs aan varende kinderen op bijzonder-
neutrale, protestants christelijke en rooms-
katholieke 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 een 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 de missie en visie heeft de LOVK 
haar strategisch beleid voor de langere termijn 
vastgesteld en dit vertaald in strategische doelen.

Bezoek ook onze website 

www.lovk.nl>> <<
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Tips voor ouders
Wil je jouw kind meer zelfvertrouwen geven? Het geven van veel liefde en 
aandacht is de basis. Als je positief opvoedt en je kind groeit op met veel knuffels, 
liefde en positieve aandacht, dan krijgt je kind het gevoel dat het er mag zijn. Je 
kind krijgt dan het gevoel dat hij of zij belangrijk is en de moeite waard is om van 
te houden. Dit vormt de basis voor het zelfvertrouwen.

Complimenten geven. Geef je kind voldoende complimenten. Een goede manier is 
bijvoorbeeld: ”Ik zie dat je heel hard gewerkt hebt en veel verschillende dingen hebt 
geprobeerd.” De complimenten zijn gericht op inzet en niet op het resultaat.

Stimuleer zelfstandigheid. Zorg dat je jouw kind de ruimte geeft om zichzelf 
te ontwikkelen. Laat je kind zelfstandig iets doen of proberen, en straal daarbij 
vertrouwen uit. Door je kind niet te veel te beschermen, geef je jouw kind de 
mogelijkheid om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Laat je kind situaties zelf oplossen 
en doen, ook als hij/zij dit in eerste instantie niet wil of als het fout kan gaan (let 
op, natuurlijk mag de veiligheid van je kind niet in gevaar komen). Daar leert een 
kind meer van dan wanneer je het van hem overneemt. Moedig je kind aan en 
ondersteun waar nodig. Laat je kind z’n angsten overwinnen. 

Geef aandacht aan het positieve. Geef aandacht aan wat goed gaat. Let niet 
teveel op wat er allemaal niet goed gaat, maar vertel je kind wat wel lukt en wat 
steeds beter gaat.

Fouten maken mag. Leer je kind dat fouten maken mag. Geef zelf hierin het goede 
voorbeeld.

De van… Vertrouwen
Annemieke Kik, Coördinator ligplaatsonderwijs en zorg

Daar staat hij, op de tweede traptrede van onderen. Armen wijd. ”Mama, vang 
je mij?” vraagt hij vol vertrouwen en nog voor je kunt antwoorden springt hij. 
En precies op het juiste moment heb jij hem in je armen. 

Vertrouwen, een klein woord met grote gevolgen. Voor zowel kinderen, ouders 
en leerkrachten een belangrijke basis in de onderlinge relaties. Een belangrijke 
voorwaarde in het onderwijs en een voorwaarde om te kunnen groeien en ont-
wikkelen.

Vertrouwen hebben in jezelf en de ander schept empathie, een ruim hart en een 
open blik naar de ander en jezelf. Dat is niet altijd makkelijk. Soms lopen dingen 
anders dan je van te voren had gedacht en gehoopt voor je kind. Dan is vertrou-
wen hebben in je eigen handelen als ouder, opvoeder en als leerkracht van groot 
belang om te zien wat jouw kind of leerling nodig heeft. 

Een woord met grote gevolgen. Hoe belangrijk is het voor een kind om te weten 
dat de volwassene vertrouwen heeft in zijn of haar kunnen. Het gevoel van veilig-
heid, oprechte interesse en echt gezien worden doet zoveel voor de eigenwaarde 
van een kind en laat het zelfvertrouwen groeien.

Vertrouwen is een lastig concept. Het kost tijd en moeite om vertrouwen te laten 
groeien. Het gaat om wat je zegt, maar misschien nog wel meer om wat je doet. 
Wat voor voorbeeld geef je als ouder en leerkracht, ben jij eerlijk, betrouwbaar 
en rechtvaardig? Dan groeit vertrouwen bijna als vanzelf en nemen kinderen het 
over. 

Binnen de LOVK is vertrouwen dan ook een belangrijk werkwoord. Het is een ac-
tief begrip om samen met u en uw kind mee aan te slag te gaan, zodat we daarna 
in vertrouwen mogen loslaten.

Wij hebben vertrouwen in u en uw kind om er samen een waardevolle tijd vol met 
groei- en bloeimomenten van te maken.

<<
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Ontwikkelingslijn vormen herkennen en benoemen

Stap 1:  
vormen zien in blokken van 
hetzelfde materiaal en in 
dezelfde kleur, die alleen qua 
vorm van elkaar verschillen 
(bol, balk, kubus, piramide 
enz.)

Stap 2a:  
vormen zien in het platte vlak, 
gevuld

Stap 2b:  
vormen zien in het platte vlak, 
als lijnfiguur

Stap 3:  
vormen zien in een drukke 
achtergrond (figuur-achter-
grondonderscheiding)

Stap 4:  
vormen zien in alledaagse 
voorwerpen

Ja, u leest het goed: wij mensen moeten leren zien. Bij Visuele waarneming gaat het om 
het herkennen en benoemen van zaken als gehelen, delen, details, vormen, patronen en 
gezichten. Als een mens geboren wordt, is het niet omdat hij zijn ogen opendoet, dat hij 
ziet. Zien doe je weliswaar wel door je ogen, maar mét je hersenen. Zo komt het dat je 
in de bekende optische illusie hierboven óf een oude vrouw óf een jonge vrouw ziet. Je 
ziet ze dus niet tegelijkertijd, terwijl onze ogen ze wel tegelijkertijd krijgen aangeboden. 

Goede visuele waarneming is van groot belang. Op een directe manier: voor ons algemeen 
functioneren in de wereld. Op een indirecte manier: ter voorbereiding op het leren lezen, 
waarbij detailwaarneming van belang is. En op een meetkundige manier: als onderdeel 
van rekenen-wiskunde.

Leren veronderstelt ontwikkeling. Een onderdeel van visuele waarneming is de ontwikke-
lingslijn ’leren herkennen en benoemen van vormen’. Hiernaast zie je hoe jonge kinderen 
zich stapsgewijs ontwikkelen op deze lijn. 

De figuur bij stap 2b zal u waarschijnlijk direct herkennen als een mensfiguur, waarna de 
verschillende vormen zichtbaar worden. Bij stap 3 duurt het wellicht wat langer voordat 
u de verstopte vorm in de figuur ontdekt. Stap 4 lijkt misschien eenvoudig, maar als u 
bedenkt dat dezelfde voorwerpen bezien vanaf een andere kant of een ander standpunt 
er anders uitzien, dan is het toch niet zo eenvoudig. Onze hersenen leren betekenis geven 
aan wat we zien.

De van… 

De van…
Marjolein van der Jagt, mentor

Visuele waarneming: 
LEREN ZIEN

Op alle binnenvaartschepen met jonge kinderen aan boord 
die les krijgen siert de LOVK Vlag de mast. Duidelijk TOP! 

Wilt u een nieuwe vlag of vaantje? Vraag ernaar bij uw 
mentor! Binnen de kortste keren wappert dan ook bij u op 
het schip de LOVK vlag vrolijk in de wind.

Team LOVK
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VernieuwVernieuwinging  
peuterpakket!

Elzelien de Vormer, Projectgroep Peuterpakket

Al jarenlang is Knuffie, bekend van het LOVK-lespakket 
VoorSprong, een goede vriend van menig varende peu-
ter. Samen met Knuffie speelt de peuter én leert het 
daardoor meteen meer over zichzelf en over de wereld 
om zich heen. Maar om eigentijds onderwijs te kunnen 
blijven geven is het peuterpakket VoorSprong aan Ver-
nieuwing toe.

Begin dit schooljaar is de Projectgroep Peuterpakket  
enthousiast van start gegaan; welke activiteiten willen 
we aanbieden? Hoe kunnen we het beste aansluiten 
bij het lespakket voor groep 1 van VoortVarend? Hoe 
zorgen we ervoor dat we de verschillende ontwikke-
lingsgebieden bij de peuter stimuleren, denk aan taal, 
sociale en motorische vaardigheden en emotionele 
ontplooiing? En hoe geven we dit alles vorm in een 
werkwijze die én aansluit bij hoe peuters leren - name-
lijk in voor hen betekenisvolle situaties - én die voor de 
ouders haalbaar en aantrekkelijk is? Uitdagingen ge-
noeg om mee aan de slag te gaan!

Tijdens het ontwikkelproces houdt de projectgroep zo-
veel mogelijk rekening met de input van mentoren en 
ouders. Mentoren kunnen tijdens de mentorvergade-
ringen hun inbreng geven. En ook uw input als ouder 
zien we graag tegemoet, aangezien u natuurlijk uit-
eindelijk samen met uw kind aan de slag gaat met het 
pakket! Zodra het pakket meer vorm heeft gekregen, 
willen we u dan ook van harte uitnodigen er eens naar 
te kijken en bijvoorbeeld een lesje uit te proberen. Met 
uw feedback kunnen we het pakket vervolgens verder 
optimaliseren.

En… graag doen we straks ook een beroep op uw be-
trokkenheid bij het bedenken van een passende naam 
voor het vernieuwde peuterpakket. Dan weet u dat al-
vast!

De van… De van…
Volgen met RADAR

Lienke van Dijk, directeur

Bij de LOVK werken we intensief samen met onze ouders. Zij zijn onze educatieve partners. 
Deze professionele samenwerking nemen we heel serieus. Eerder al ging ons nieuwe digitale 
leerlingdossier VarenderWijs live en kort voor de zomervakantie was het de beurt aan ons 
nieuwe digitale leerlingVolgsysteem. Samen met onze varende doelgroep hebben we hier-
mee een uniek instrument ontworpen dat recht doet aan het educatief partnerschap tussen 
de LOVK en onze schippersouders.

Leerlingvolgsysteem RADAR
Een ouderpanel en de LOVK hebben zich er samen voor ingezet dat het instrument goed aan-
sloot bij onze varende ouders. Een van de ouders bedacht voor het nieuwe instrument zelfs 
de prachtige naam RADAR en lichtte dit als volgt toe: ’Met RADAR zie je continu hoe de situ-
atie om je heen verandert, waar je je bevindt en welke koers je vaart. Je bent altijd up-to-date 
en je kunt je daarop aanpassen. Aan boord gebruiken alle schippers een radar en ook voor 
schipperskinderen is het een instrument (scherm) dat ze kennen.’
Met RADAR hebben we een treffende naam gegeven aan ons nieuwe leerlingvolgsysteem, 
eentje die uitstekend past bij de binnenvaartwereld én krachtig symbool staat voor wat we 
ermee beogen.

RADAR: samen met de ouders de ontwikkeling 
van het kind volgen, de onderwijsbehoeften in 

kaart brengen, het onderwijs op maat 
aanbieden en de opbrengsten vastleggen.

Hoe werkt RADAR?
Bij elk thema uit de lespakketten vullen ouders in RADAR bijpassende vragenlijsten in, waarin 
alle SLO-doelen (onderwijsdoelen) zijn verwerkt. Daarnaast vullen de mentor en ook de leer-
krachten op de ligplaatsscholen hun observaties in. Op deze manier kunnen wij bij de LOVK 
– en ook u als ouder – de ontwikkeling van uw kind uitstekend volgen en aansluiten bij de on-
derwijsbehoeften. We kunnen het maatwerk dat we bieden voor elk kind inzichtelijk maken. 
Aan het einde van ieder peuterjaar, eind groep 1 en eind groep 2, maken we voor elke leerling 
een ’peiling’ met een bijbehorend rapport. 

Het volgen van onze kinderen met RADAR is speciaal, het past bij onze doelgroep en bij de 
manier van werken bij de LOVK. We zijn er dan ook bijzonder trots op!

>> <<
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Jonge kinderen zijn speels. Ze zijn zich nog 
niet bewust van de gevaren in het verkeer. 

Ze kunnen zomaar van de stoep afstappen 
om een bal te pakken of ze spelen dicht langs 

de stoeprand. Op weg naar school komen deze kinderen in 
verschillende verkeerssituaties terecht. Of ze nu gaan lopen, 
met de fiets komen of in de auto stappen, ze ervaren het ver-
keer. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat onze leerlin-
gen zich veilig voelen in de school, maar ook iedere dag veilig 
door het verkeer naar school kunnen komen.

Op Het Zwanejong geven wij daarom niet alleen verkeersles 
uit een boekje maar oefenen we ook in de praktijk, met de 
methode ’SCHOOL op SEEF’.
Iedere laatste vrijdag van de maand hebben we een prak-
tische verkeersles. We gaan de wijk in om te oefenen met 
oversteken, we maken een fietsparcours op het plein of we 
gaan op zoek naar verkeersborden. Zo maken wij de leerlin-
gen op een veilige manier bewust van het verkeer en van 
hun eigen rol daarin.
Als ouder kunt u ons hierbij helpen. Kom zo vaak mogelijk 
lopend of op de fiets naar school, als u met uw schip in de 
buurt ligt. Zo doet uw kind ervaring op in het verkeer. En 
daarnaast geldt: hoe minder auto’s in de schoolomgeving, 
hoe overzichtelijker en veiliger het is voor onze leerlingen. Als 
u wel met de auto naar school komt, wilt u deze dan op een 
veilige plek parkeren? Daarnaast kunt u natuurlijk zelf met 
uw kind op pad gaan om te oefenen met oversteken of met 
fietsen op de weg. Zo dragen we allemaal ons steentje bij 
aan de veiligheid van uw kind en van ons allemaal.

Op de website www.schoolopseef.nl is een schat aan lesma-
teriaal te vinden, voor op school en voor thuis: van liedjes en 
spelletjes over veilig oversteken tot een checklist om de fiets 
van uw kind te keuren. U kunt vanaf de homepage filteren 
op Groep, Thema, Soort materiaal en Uitvoering (in de klas of 
voor thuis). Bekijk de site eens samen met uw kind! 

De van…
Ingrid Heuseveldt, 

leerkracht en mentor

De van…

VerkeerVerkeer
’Stoplicht, stoplicht
Moet ik stil staan?
Stoplicht, stoplicht 

Kan ik gaan?
Stoplicht, stoplicht

Welke kleuren
Gaan er uit

of gaan er aan?’

Dit liedje zingen 
we tijdens onze 
Verkeerslessen op 
Het Zwanejong.

Voorbereiden 
op het internaat

Margreeth Radenborg, leerkracht en mentor

Regelmatig zijn er kinderen op Het Zwanejong die 
zes jaar worden en naar het internaat gaan. Vanaf de 
voorjaarsvakantie besteden we hier elk schooljaar ex-
tra aandacht aan. Aan de hand van tekeningen van de 
woonplaatsen van het kind, het schip en het internaat, 
bespreken we met elkaar wat de kinderen beleven. 
Voor de kinderen is het een moment waarop ze hun ver-
halen kwijt kunnen, voor ons een moment om te luis-
teren. Na de meivakantie vervolgen we de lessen voor 
alle oudste kleuters en worden de kinderen die al op het 
internaat zitten als ervaringsdeskundige en ’vraagbaak’ 
ingezet.
Om het internaat ook echt te beleven gaan we als klas 
een keertje eten bij drie internaten in de buurt van Het 
Zwanejong. We bekijken de kamers van de kinderen die 
er al logeren en maken kennis met de begeleiders. Zo be-
reiden we op school de kinderen voor op het internaat.

Omdat niet alle kinderen een ligplaatsschool bezoeken, 
ontwikkelen we dit jaar ook materiaal voor aan boord, 
bestaande uit allerlei vragen die emoties en andere za-
ken bespreekbaar maken rondom de voorbereiding en 
overstap naar het internaat. Als ouders kunt u hier bin-
nenkort samen met uw kind mee aan de slag. 

Krook heeft zin om een dagje verwend te worden door 
Giraf en heeft daar een fantastisch idee voor: de kroo-
keritus! Hij kan alleen maar beter gemaakt worden met 
heel veel koekjes en een lekker kopje thee! Giraf heeft 
een beter idee: ze gaan naar Olifant, die heeft altijd 
goede oplossingen. Maar de oplossing van Olifant is een 
vies, zuur drankje… 

De kinderen hebben op de ligplaatsschool ademloos 
geluisterd, enthousiast meegezongen en meegedanst 
met Marie-Louise en Mark Sekrève en hun voorstelling 
’De grappige geschiedenis van Giraf en Krook’. Dit schrij-
versduo neemt de kinderen op een laagdrempelige en 
meeslepende manier mee in het verhaal van Giraf, Krook 
en hun vriendjes. Een belevenis voor groot en klein!

De van… Voorstelling
De grappige geschiedenis van Giraf en Krook

Anneke van IJken, leerkracht en mentor
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De van…
Welkom in de schippersklas ! 

 
Admiraal De Ruyterschool 
Kerkdreef 1-a 
2922 BG  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 (0180) 51 31 41 

 info@adr.sggkrimpen.nl 
 www.sggkrimpen.nl 

Meer weten?  
Een rondleiding?  

Neem contact met ons op! 

We maken een werkje, spelen en  
leren elke vrijdagmiddag 

Juf Van der Giessen is onze juf 

In onze bieb kun je een koffertje  
met boekjes en cd’s lenen 

Er zijn andere kinderen om mee te spelen 

Het is erg gezellig bij ons 

Je mag komen als je 3 jaar en 9 maanden bent 

Je mag blijven totdat je naar groep 3 gaat 

Als je in de buurt ligt… WELKOM! 

Welkom in de schippersklas ! 

 
Admiraal De Ruyterschool 
Kerkdreef 1-a 
2922 BG  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 (0180) 51 31 41 

 info@adr.sggkrimpen.nl 
 www.sggkrimpen.nl 

Meer weten?  
Een rondleiding?  

Neem contact met ons op! 

We maken een werkje, spelen en  
leren elke vrijdagmiddag 

Juf Van der Giessen is onze juf 

In onze bieb kun je een koffertje  
met boekjes en cd’s lenen 

Er zijn andere kinderen om mee te spelen 

Het is erg gezellig bij ons 

Je mag komen als je 3 jaar en 9 maanden bent 

Je mag blijven totdat je naar groep 3 gaat 

Als je in de buurt ligt… WELKOM! 

Vreemde tijden
Pamela Boot, directeur De Singel in Dordrecht 

en De Meerpaal in Capelle aan den IJssel

Omgaan met de coronamaatregelen op de internaten De 
Singel in Dordrecht en De Meerpaal in Capelle aan den IJssel.

Toen Anita van Laren mij belde met de vraag of ik het leuk 
zou vinden om een bijdrage te leveren aan de Langszij, was 
ik blij verrast. Het is altijd fijn om onze internaten onder de 
aandacht te brengen van schippers met kinderen en dit is 
een hele mooie gelegenheid.

De V staat ditmaal voor Vreemde tijden. Nu corona door de 
wereld raast en wij daar in onze internaten ook heel veel 
mee te maken hebben, lijkt niets meer vanzelfsprekend. Op 
het moment dat ik dit aan het schrijven ben – het is nu be-
gin oktober – begeven we ons hier in een ’code rood’-gebied 
en we hebben geen idee hoe de situatie zal zijn wanneer de 
Langszij uitkomt.

De regelgeving verandert continu en van hieruit wil ik al 
onze ouders, medewerkers, jongeren en kinderen van harte 
complimenteren met de wijze waarop zij met de telkens 
weer nieuwe situatie omgaan. We zijn al decennia lang een 
tweede thuis voor onze schipperskinderen. Maar hoe geef 
je daar invulling aan met al die afstandsregels die dan weer 
wel en dan weer niet – leeftijdsafhankelijk – gelden? We zijn 
gewend om binnen de groepen nauw samen te leven met 
de kinderen. Daar horen schouderklopjes, knuffels en stoei-
partijtjes bij. En opeens mag dat niet meer … we begrijpen 
allemaal maar al te goed waarom dat zo is. 

Zowel De Meerpaal als De Singel zijn qua kinderaantallen 
kleine internaten, waar het contact tussen ouders, leiding 
en kinderen heel direct is. Iedereen kent elkaar en dat zorgt 
voor een huiselijke sfeer. Ook al moeten we nu meer fysieke 
afstand houden, zowel als medewerkers onderling als in het 
contact met de oudere kinderen en met de ouders, de on-
derlinge betrokkenheid en de liefdevolle zorg en begeleiding 
blijven onverminderd.

’Vreemde tijden zorgen voor Verbondenheid’, zo is onze er-
varing!

(advertentie)

De van… Voorstelling
De grappige geschiedenis van Giraf en Krook

Anneke van IJken, leerkracht en mentor
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Hilfred en Marlies Feenstra, Olaf en Esmee, MS Cigno Minore

Als gezin zijn we bijna altijd met elkaar aan boord en 
vormen we een hecht team. De dubbelrol van vader 
en binnenvaartschipper vind ik heel speciaal. Als 
schipper ben ik veel aan het werk maar als vader 
ben ik ook altijd in de buurt. Dit maakt de eerste 
zes jaar in de rol van vader heel intens, uniek en 
bijzonder. 
Tijdens het varen kunnen onze kinderen ge-
makkelijk iets aan mij vragen of even bij mij 
op schoot kruipen en een stukje (helpen 
met) sturen. Ook meehelpen met het dek 
boenen of met verven is erg leuk en leer-
zaam.
Bij ons aan boord zijn de rollen vrij tra-
ditioneel: papa vaart en mama geeft 
les. Ik heb de kinderen wel leren 
fietsen en ook de les over gereed-
schappen was voor mij. Voor tech-
nische vragen ben ik als vader 
ook altijd in de buurt. 
Omdat je altijd met elkaar 
bent, blijf je erg nauw betrok-
ken bij alles wat je kinderen 
leren. Je kunt gemakkelijk 
inspelen op dingen die 
ze moeilijk vinden en 
daar nog wat extra 
tijd aan besteden. Het 
is bijzonder om de 
ontwikkeling van 
je kinderen van zo 
dichtbij mee te 
maken.

Enno en Anja van Dijke, Joël en Noah, MS Enja-D

Hallo, ik ben Enno van Dijke en samen met mijn 
vrouw Anja en onze twee jongens Joël en Noah 
wonen en varen wij op de Enja-D. 
Vooral Anja doet de LOVK-lespakketten met de 
jongens. Wel proberen we allebei om ze het ge-
leerde in de praktijk te brengen. Zoals toen Joël zijn 
naam moest leren schrijven; samen met papa heeft 
hij zijn naam op de bijboot mogen maken. Of toen hij 
getallen moest leren; toen heeft Joël de marifoon op 
bepaalde kanalen mogen zetten en de motor op een 
bepaald toerental. 
En natuurlijk mogen de jongens helpen wanneer vader 
aan het klussen is!

Naast het varen zijn wij zeer actief met het opleiden 
en begeleiden van mensen met een beperking, mensen 
die een verslaving hebben (gehad) of mensen die gede-
tineerd zijn geweest, of een combinatie daarvan. Dit kost 
best veel tijd en energie, maar het is ontzettend mooi en 
dankbaar werk om te zien hoe deze jongens groeien. 
We werken nu ongeveer vijf jaar met deze doelgroep en 
het is mooi om te zien dat inmiddels ’ jongen nummer acht’ 
bijna klaar is om examen te doen en als matroos aan de 
slag te gaan. Alle jongens die bij ons de opleiding hebben 
afgerond, hebben een baan gevonden in de binnenvaart. 

Wij merken vooral aan onze oudste, Joël, dat hij hierdoor van 
dichtbij hoort en leert dat er ook mensen zijn met minder ge-
luk in het leven. En dat bijvoorbeeld niet iedereen het warme 
thuisnest kent, zoals hij dat heeft. En wat een verslaving zoals 
drugs met je kan doen.

De van… vijf vaders
Maurits en Willeke Vat, Nathan, Joël, Mirthe en Tess, MS Confide

Naast moeders doen ook vaders mee met het lesgeven aan 
boord. Vaders in de binnenvaart zijn in de unieke positie om tot 

het zesde levensjaar van hun kind nauw verbonden te zijn met de 
opvoeding en ontwikkeling. Meestal nemen de moeders het groot-

ste deel op zich en gaan als eerste met hun kind aan de slag met de 
LOVK-lespakketten. Maar het komt toch vaak voor dat vaders ook een 

steentje bijdragen.

Wanneer nemen vaders deze rol op zich? Dat kan bij een leuke gym- of 
spelopdracht zijn, maar ook bij een knip- en plakwerkje … of bij een rol-

lenspel, ook altijd leuk. Dat kan als het schip stilligt maar ook vanuit de 
stuurhut, tijdens het varen. Voor een kind is het leuk om aan zijn vader te 

laten zien wat het allemaal al kan. En voor een vader is het leuk om actief 
met de ontwikkeling van zijn kind bezig te zijn.

En ook buiten de lespakketten om hebben vaders hun kinderen veel te leren. 
Welk kind geniet er niet van om van zijn vader te leren welke soorten bruggen 

en sluisdeuren er zijn? En waarom het water in een sluis de ene keer zakt en 
dan weer opkomt? En wat er allemaal te zien is aan paarden, koeien, schapen, 

een opvliegende zwerm vogels, een tractor in de verte, het weer dat wisselt, en 
nog zo enorm veel meer?

Onbewust praten vaders heel wat af met hun kind. En zo leren ze hun kind heel 
veel over van alles, wat ook in de lespakketten voorbijkomt.
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Teunis en Catharina den Ouden,  
Siem, Isa en Moos, MS Lansingh

Dat het tekort aan meesters niet voorbij-
gaat aan het thuisonderwijs in de binnen-
vaart, blijkt wel als ik bij een paar gezinnen 
vraag naar de rol van de vader bij het lesge-
ven aan boord. Of, zoals wij het noemen, bij 
het ’schooltje doen’. Heel kort samengevat 
is het standaardantwoord: ’Ehm… hij doet 
eigenlijk niks.’ Sorry vaders.

Maar gelukkig, niets blijkt minder waar. De 
belangrijke en positieve rol van de ’thuisjuf’ 
of ’thuismeester’ is niet alleen het één-op-
één de opdrachten uit het lesboek doen. Die 
ligt veel breder. Na wat doorvragen blijkt 
dat de vaders een belangrijkere rol innemen 
dan gedacht. 
Want is het niet de vader die bijna dage-
lijks een ’kijkochtend’ heeft, waarbij hij 
het eindresultaat van een knutselwerk of 
een moeilijk lesje onder ogen krijgt om te 
bewonderen? En is het niet de vader die 
als handvaardigheidsmeester samen met 
zijn kind van restjes hout een mooi schip 
bouwt? En wanneer de leerling een dag niet 
gemotiveerd is en mama het in haar rol als 
juf even niet meer weet, dan functioneert 
de vader vanuit zijn stuurstoel als strenge 
meester. 
En is het niet de vader die een leeg ruim 
omtovert tot gymlokaal en een potje voet-
bal speelt? Zo zijn er tal van voorbeelden te 
noemen. En op maandags en vrijdags blijkt 
er soms, zonder de aanwezigheid van de 
’ juf’, een prima meester in de vader te zit-
ten. 

De vader is in het leerproces veel belang-
rijker dan je op het eerste gezicht zou den-
ken. En, last but not least, waar is de LOVK 
zonder vaders? Kortgezegd; die zou niet 
bestaan! Want zonder vaders geen kinde-
ren en zonder kinderen geen onderwijs aan 
boord. En zo is dit stukje ongemerkt een ode 
geworden aan alle vaders!

Adriaan Egas, vader van Caroline, Jacomijn 
en Gerwin, MS Conto-Mio

Vaders? Ja, vaders kunnen ook lesgeven! 
Aan boord doen we alles samen: ook lesge-
ven! Want ook tijdens het varen zijn er mo-
menten dat vaders best les kunnen geven.
Mijn vrouw en ik hebben beiden een jaar 
lesgegeven aan onze twee dochters. Ik, nog 
met het oude lespakket, aan onze oudste 
en mijn vrouw, met het nieuwere lespakket, 
aan onze tweede dochter. Als vader deed ik 
dat vaak tijdens het varen, in de stuurhut. 
Zo leerde de ’leerling’ meteen ook geduld te 
hebben als de ’meester’ een sluis in moest 
varen of even moest opletten. Het was 
soms even zoeken naar het juiste moment 
op de dag. Met elkaar gaan we er flexibel 
maar consequent mee om.

Onze jongste, Gerwin, heeft nu zowel een 
meester als een juf. Bij het maken van een ty-
pische ’ jongensknutsel’, zoals een autootje 
van hout, neem ik hem mee naar de machi-
nekamer. Daar zagen, vijlen, en schuren we 
en slaan we spijkers in het hout. Geweldig 
vindt hij dit! 

Op dit moment werken we aan een thema 
over torens, bruggen en sluizen. Gerwin 
is graag in de stuurhut en varen we onder 
een brug door of gaat er een brug open, dan 
vragen we hem wat voor brug het is. Ook 
probeert hij de letters, die hij mede door het 
thema ’Bouwwerken’ kent, in de naam van 
de brug te lezen. Theorie én praktijk dus!

Als je als ouder zo actief betrokken bent bij 
het lesgeven, merk je de vorderingen van je 
kind in het leerproces goed op. Dat maakt 
het lesgeven aan boord extra leuk!

vijf vaders
Maurits en Willeke Vat, Nathan, Joël, Mirthe en Tess, MS Confide

Naast moeders doen ook vaders mee met het lesgeven aan 
boord. Vaders in de binnenvaart zijn in de unieke positie om tot 

het zesde levensjaar van hun kind nauw verbonden te zijn met de 
opvoeding en ontwikkeling. Meestal nemen de moeders het groot-

ste deel op zich en gaan als eerste met hun kind aan de slag met de 
LOVK-lespakketten. Maar het komt toch vaak voor dat vaders ook een 

steentje bijdragen.

Wanneer nemen vaders deze rol op zich? Dat kan bij een leuke gym- of 
spelopdracht zijn, maar ook bij een knip- en plakwerkje … of bij een rol-

lenspel, ook altijd leuk. Dat kan als het schip stilligt maar ook vanuit de 
stuurhut, tijdens het varen. Voor een kind is het leuk om aan zijn vader te 

laten zien wat het allemaal al kan. En voor een vader is het leuk om actief 
met de ontwikkeling van zijn kind bezig te zijn.

En ook buiten de lespakketten om hebben vaders hun kinderen veel te leren. 
Welk kind geniet er niet van om van zijn vader te leren welke soorten bruggen 

en sluisdeuren er zijn? En waarom het water in een sluis de ene keer zakt en 
dan weer opkomt? En wat er allemaal te zien is aan paarden, koeien, schapen, 

een opvliegende zwerm vogels, een tractor in de verte, het weer dat wisselt, en 
nog zo enorm veel meer?

Onbewust praten vaders heel wat af met hun kind. En zo leren ze hun kind heel 
veel over van alles, wat ook in de lespakketten voorbijkomt.
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De van… VerbindingDe van…
Vervelend

 Virus!
Anneke van IJken, leerkracht en mentor

Wat waren we blij dat de scholen na de meivakantie vorig 
schooljaar weer open mochten, na die nare lockdown in 
verband met dat Vervelende Virus! Gelukkig waren zowel 
de ouders als onze kleuters vrij snel gewend aan afscheid 
nemen bij de deur in plaats van in de klas. En zo klein als 
onze peuters soms nog zijn, ze zijn heel goed in staat om 
zelfstandig hun jas en tas op te hangen, hun handen te was-
sen en te gaan spelen. Een mooie stap in de autonomie van 
onze leerlingen! 
 
Een grote verandering in onze klassen is het extra vaak was-
sen van de handen. Na het buitenspelen, voor en na het eten 
en natuurlijk na een toiletbezoek wordt er flink gesopt. Met 
de nadruk op ’flink’: soms is het een heus sopfestijn bij de 
kraan. 

Daarnaast hebben de kinderen zelf allerlei ideeën over het 
coronaproof werken op school, met een watertafel vol sop 
als resultaat: ’Kijk eens wat lekker schoon, juf!’ 

Gelukkig zijn inmiddels ook de zwemlessen weer gestart, 
deze hadden we erg gemist! Het is erg fijn om op onze lig-
plaatsscholen weer grotendeels terug te kunnen naar ons 
oude ritme en onze vertrouwde activiteiten. 

We genieten weer Volop van Veelbelovende, Veelzijdige en 
Vrolijke dagen! Ik hoop dan ook van harte dat we het Verve-
lende Virus afdoende hebben getemd en we deze koers - ik 
schrijf dit begin oktober - kunnen blijven varen…

...tussen 
LOVK en BSOS

Marian Gast, bestuurslid BSOS

Verbinden, zo’n woord waarbij vrijwel iedereen meteen een plaatje in het hoofd 
krijgt. Laat me raden wat bij u als eerste op het netvlies verschijnt; vast iets met 
een ongelukje waarvoor een verband nodig is… Daarover gaat dit stukje niet!

Verbinden betekent ook: elkaar vinden in ’iets’ waar beiden belang aan hechten. 
Je spreekt met elkaar af dat je je samen gaat inzetten voor die zaak; je gaat een 
Verbinding aan. Dat maakt dat je een band met elkaar krijgt. 
Zo is het ook gegaan tussen de LOVK en BSOS (de vereniging Basisscholen On-
derwijs Schipperskinderen). In het verleden waren we beide, onafhankelijk van 
elkaar, organisaties die het belang van kinderen van varende ouders behartigden. 
We wisten van elkaars bestaan maar deden daar verder niets mee, ieder voor zich 
dus. Gaandeweg werd het bij BSOS duidelijk dat we eigenlijk hetzelfde doel heb-
ben en dat we alleen verschillend waren wat betreft de leeftijdscategorie van de 
kinderen voor wie we ons inzetten en de vorm waarin we ons georganiseerd heb-
ben. De LOVK is een onderwijsinstelling voor peuters en kinderen in de groepen 1 
en 2; BSOS is een vereniging van onderwijsinstellingen voor kinderen vanaf groep 
3 tot met de middelbare school. Dus al onze BSOS-scholen begeleiden de kinde-
ren verder op de weg die bij de LOVK is ingeslagen. 

Voor u is het goed om te weten dat er, gelukkig, nog altijd scholen zijn, die van 
BSOS, die op de hoogte zijn van het schippersbestaan en vanuit hun expertise uw 
kinderen net dat beetje extra kunnen bieden. Daarom willen we u ook van harte 
aanbevelen contact op te nemen met ons, als u voor uw kind een school aan de 
wal gaat zoeken. Kijk hiervoor op www.bsos.nl.
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De van… Verbinding

...tussen 
LOVK en LOVT

Andrea de Waardt, bestuurslid LOVT

We kunnen veel woorden verzinnen met de letter 
V, maar de belangrijkste in ons vak zijn toch wel de 
woorden Varen, Vervoer en Verbinding. 

Over Varen en Vervoer hoef ik u als schippersouders 
en belangstellenden weinig te vertellen, iedereen 
kan zich daar wel een voorstelling van maken. Dan 
blijft Verbinding over. 
Er zijn vele soorten verbindingen: aan boord maken 
we door gebruik van een afmeertouw een verbinding 
met het land en ook tussen de LOVK en het LOVT 
(Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroeps-
bevolking) is er al jarenlang een verbinding.

Zodra onze schipperskinderen naar de kleuterschool 
gaan, kunnen zij en hun ouders bij de LOVK terecht 
voor onderwijs aan boord. En wat een voorrecht is 
het voor ons als ouders om het onderwijs aan ons 
kind zelf, aan boord, te geven! Maar onze kleine kin-
deren worden groter, wat inhoudt dat we voor een 
keuze komen te staan: gaan ze naar het schippers-
internaat of vestigt een deel van het gezin zich aan 
de wal?

Als u besluit om uw kinderen op een schippersinter-
naat te doen, dan willen wij van het LOVT u graag 
helpen met het kiezen van een internaat. U ont-
vangt na inschrijving een boek met alle aangeslo-
ten internaten, zodat u alvast een idee heeft van de 
verschillende internaten die er zijn in het land. Ook 
met vragen hierover kunt u bij ons terecht. Het LOVT 
is daarnaast het aanspreekpunt van het ministerie 
voor het verkrijgen van subsidie. Dit is van onschat-
bare waarde voor de kwaliteit van de zorg voor onze 
kinderen.

...tussen LOVK
en ouders

Rieke Voorstad, specialist ouderbetrokkenheid LOVK

In deze tijd, waarin telecommunicatie een grote rol 
speelt, is verbinding met internet vaak een voor-
waarde om contact te kunnen leggen. Is er geen 
verbinding met het internet, dan komen er geen  
whatsapp-berichtjes binnen, dan kan je niet video-
bellen met elkaar en dan ben je niet meteen op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes. Verbonden zijn is 
van cruciaal belang in onze maatschappij.

Covid-19 en alle maatregelen die daartegen geno-
men worden, hebben mensen nog meer bewust ge-
maakt van de noodzaak om juist ook in real life ver-
bonden te zijn met elkaar. Het feit dat mijn 84-jarige 
vader smacht naar een aanraking en een knuffel van 
mij en ik het hem uit voorzorg niet mag geven, is erg 
verdrietig. Benadert dit het gevoel van schippersou-
ders en -kinderen die doordeweeks gescheiden van 
elkaar leven? Hoe het is als je je kind huilend aan de 
telefoon krijgt en je het zo graag een knuffel wilt ge-
ven, maar weet dat dit niet kan? Hoe bereid je je kind 
eigenlijk voor op het wonen in een internaat? En hoe 
zorg je ervoor dat je als ouder goed met je kind ver-
bonden blijft?

Dit zijn vragen die ik in mijn rol als specialist ouder-
betrokkenheid bespreek met ouders in ’oudercon-
tact-momenten’. Daarnaast zoek ik het gesprek met 
vertegenwoordigers van verschillende internaten en 
met directeuren en leerkrachten van BSOS-scholen. 
Op deze manieren zoeken we samen verbinding en 
helpen we het schipperskind bij de overstap van de 
LOVK naar het internaat en de walschool.

>>
<<

Het schipperskind 
is wat ons verbindt:

Zonder de LOVK 
geen onderwijs aan boord, 

zonder het LOVT 
geen goede opvang 

voor uw kind!

11



Medezeggenschaps
RAADDe van… Vergaderen

Vergaderen, helaas geen woord waar menig hart sneller van gaat kloppen. 
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) ervaren we onze vergaderdagen 
echter wel als gezellig, nuttig, en belangrijk. De MR van de LOVK vergadert 
vijf keer per jaar, op een maandag, op ligplaatsschool Het Zwanejong. Het 
ochtendgedeelte bestaat uit overleg binnen de MR zelf en kan bijvoor-
beeld gaan over de Code Goede Medezeggenschap, de Langszij, de school-
fotograaf en de begroting van de LOVK. Daarnaast inventariseren we onze 
vragen en opmerkingen bij de onderwerpen die we in de middag met de 
directeur-bestuurder bespreken. ’s Middags bespreken we vervolgens, met 
de directeur-bestuurder, de onderwerpen waarbij de MR positief advies of 
instemming moet verlenen. Daarnaast komen andere onderwerpen aan bod 
die van belang zijn, bijvoorbeeld het nascholingsplan, het vakantierooster, 
de schoolgids, de regels bij functioneringsgesprekken en de vergoedingsre-
geling. Tweemaal per jaar vergadert één van de LOVK-bestuursleden mee. Zo 
houden we als MR de lijnen kort met het bestuur van de LOVK. 
 
Heeft u als ouder ideeën voor de MR? Input van onze achterban zien we 
graag tegemoet, zodat we nog beter kunnen inspelen op wat er leeft binnen 
de LOVK. Ook is het mogelijk om een vergadering bij te wonen. U kunt hier-
voor contact opnemen met onze secretaris, Catharina den Ouden, door een 
e-mail te sturen naar mr@lovk.nl. We horen graag van u!

De van…

vacature
MR 

Wij zijn op zoek naar 
een nieuw (plaatsvervangend) lid 
voor de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR) 

Binnen de MR denken en beslissen we mee over 
verschillende beleidsstukken en zaken die ten 
grondslag liggen aan het onderwijs aan uw kind. 
U denkt misschien ’die Vacature, dat is niets voor 
mij’, maar het zal u verbazen hoeveel interessante 
onderwerpen er aan de orde komen! 

Wij willen u graag uitnodigen om een vergadering 
bij te wonen, om de sfeer te proeven en te ervaren 
waar de MR zich zoal mee bezighoudt. U bent van 
harte welkom om met ons mee te vergaderen op 
ligplaatsschool Het Zwanejong, op bijvoorbeeld 
11 januari, 15 maart of 21 juni, om 9.45 uur (onder 
voorbehoud van de te treffen coronamaatregelen al 
dan niet digitaal). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onze secretaris Catharina den Ouden (mr@lovk.nl) of 
onze voorzitter Anneke van IJken (anneke.vijken@
lovk.nl). 
We hopen u te zien!
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Als mensen mij vragen wat voor werk ik doe en ik vertel dat ik 
bij de LOVK werk, dan hebben zij daar niet meteen een beeld 
bij. Dat begrijp ik heel goed en ik vertel er dan ook steevast 
bij dat ik in het onderwijs zit en dat de school ’LOVK’ heet. 
Met liefde leg ik uit dat deze letters staan voor Landelijk 
Onderwijs aan Varende Kinderen … en dat die letters ook écht 
ergens voor staan!
Alle vier de letters geven iets specifieks aan.
De L staat voor het Landelijke van onze school: we zijn de 
enige in z’n soort en bedienen het hele land.
De O staat vanzelfsprekend voor Onderwijs: de kern van onze 
taak is onderwijs vormgeven, goed en innovatief onderwijs 
wel te verstaan. Onderwijs dat in de kern bestaat uit 
afstandsonderwijs, gegeven door onze educatieve partners, 
de ouders zelf aan boord van hun schip, onder begeleiding 
van een mentor. Onderwijs op afstand dat wordt aangevuld 
met ligplaatsonderwijs, op onze ligplaatsscholen waar alle 
schipperskinderen vanuit het hele land welkom zijn. 
De K staat voor onze Kinderen: voor hen zetten we ons 
in, zij zijn onze motivatie. Aan hen willen we kwalitatief 
hoogstaand onderwijs bieden en voor hen doen we er alles 
aan om dit te bereiken. 

De drie letters L, O en K zeggen al wel het nodige, maar 
nu die V nog! De V heeft een speciaal plekje in mijn hart. 
Want wat zit er veel in die V van de LOVK. In ons logo heeft 
de V niet voor niets een prominente plaats gekregen. De V 
laat namelijk zien wie en wat onze bijzondere doelgroep is: 
Varend. Want wat is het uniek om een varend kind te zijn, in 
een varend gezin … verbonden aan de school voor varende 
kinderen! Dat verdient alle aandacht en dat krijgt het ook in 
deze Langszij.
Zijn onze kinderen bijzonder? Nee hoor, ze zijn heel gewoon. 
Terwijl ik deze column schrijf hoor ik de kinderen op de 
ligplaatsschool zingen met de juf, hoor ik kinderen enorm 
giechelen om een grapje dat wordt gemaakt en hoor ik ze 
heerlijk met elkaar spelen in de hoeken.
Zijn onze kinderen speciaal? Ja, dat zijn ze zeker. Want 
ze varen. Het zijn gewone kinderen die in een heel 
speciale omgeving opgroeien. En daarom verdienen 
ze onderwijsleerpakketten die speciaal voor hen zijn 
gemaakt – VoorSprong en VoortVarend (ook met een 
V!) – en werken we met een digitaal leerlingvolgsysteem 
genaamd VarenderWijs. Kortom: de V staat dus écht 
centraal bij de LOVK!

Lienke van Dijk, directeur

De van…
Voorstellen: 
Betty Knol

Penningmeester bestuur LOVK

De V in de naam LOVK, Landelijk Onderwijs aan Varende 
Kinderen, is mij op het lijf geschreven. Ik ben opgegroeid als 
een echt schipperskind. Als kleuter bezocht ik, her en der va-
rende, verschillende schipperskleuterscholen en vanaf mijn 
zesde ging ik naar het Prins Bernard Internaat in Maasbracht. 
Na mijn schoolperiode ben ik aan boord gestapt bij mijn eer-
ste liefde, met wie ik twee jongens heb mogen krijgen, die 
inmiddels jongvolwassen zijn. 

Ons huwelijksbootje strandde helaas, waardoor ik mijn le-
ven opnieuw op koers moest krijgen. Mijn eerste baan na 
het varend bestaan was die van administratief medewerk-
ster bij binnenvaartcoöperatie NPRC, gevolgd door een baan 
bij een woningcorporatie. Deze laatste had niets met water 
van doen, of het moet het water zijn dat mij daar op den 
duur naar de lippen steeg. Daarom ik ging voortvarend op 

zoek naar een andere baan en kwam terecht bij een admi-
nistratiekantoor voor binnenvaart die net een nieuwe vesti-
ging in Zwijndrecht had geopend. Hierna volgde een functie 
bij brancheorganisatie voor binnenvaart BLN-Schuttevaer, 
waarna ik aan het werk ging, en nog altijd ben, bij een ICT-
bedrijf dat zich richt op semi-autonoom varen. Mijn huidige 
partner vaart en ik ben veel bij hem aan boord. 

Bij de LOVK heb ik als bestuurslid de functie van penning-
meester. Graag wil ik ook even de LOVK-lespakketten in het 
zonnetje te zetten: ze zijn zo leuk om samen met je kind aan 
te werken, ze geven ouders en kinderen veel plezier! 
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Hallo allemaal,
De afgelopen vijf maanden hebben mijn dinsdagen een andere invulling gehad 
dan gebruikelijk, zowel bij het Zwanenmeer waar ik lesgeef, als bij mij thuis. 
Dit alles had een mooie reden: de komst van ons zevende kindje zorgde ervoor 
dat ik voor langere tijd met zwangerschapsverlof was. Wat was het fijn om het 
Zwanenmeer met een gerust hart achter te kunnen laten aan de juffen daar, 
om ons vervolgens goed te kunnen voorbereiden op de komst van onze baby. 
Op 9 juni is onze Boaz geboren! Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van 
onze gezonde, lieve zoon en ons leuke broertje. Zijn grote broers en zussen zijn 
maar wat trots op hem. Met z’n allen genieten we van onze vrolijke Boaz.

Nu, vier maanden later, is mijn verlof voorbij. Ik heb zin om weer te beginnen 
en kijk ernaar uit om alle kinderen weer te ontmoeten op Het Zwanenmeer!

Verliefd, Verloofd… Verbonden! Hoe kun je aan kleuters uitleggen wat deze 
woorden inhouden?

Eerst vroegen we ze waar ze aan dachten bij deze woorden: 
Verliefd: ’dan ben je lief voor elkaar’, ’dan vind je de ander heel mooi’, ’dat 
voel je in je hart’.
Verloofd: ’dan gaat je hart sneller kloppen’, ’ je geeft elkaar kusjes en kroel-
tjes’, ’ je lacht elkaar niet uit’, ’dan ga je samen naar het restaurant’, ’ je geeft 
elkaar een ring’.
Verbonden in het huwelijk: ’getrouwd’, ’feestje vieren’, ’dansen’, ’hele mooie 
kleren aantrekken’.

Dit is het verhaal van onze juf Anne
Op een dag zat juf Anne te stralen achter haar bureau. We vroegen haar 
waarom ze zo vrolijk was. Wat bleek, ze was de zaterdag ervoor op stap ge-
weest met een heel leuke man. Ze hadden samen een heel gezellige strand-
wandeling gemaakt in Ouddorp. En nu was juf Anne Verliefd. Die liefde bleek 
wederzijds, want al snel bleek juf Anne heel veel in Ouddorp te zijn bij haar 
Frans. Ze hadden verkering.
Frans was op zijn beurt veel in Dordrecht bij juf Anne. Het duurde dan ook 
niet lang voordat ze vastbesloten waren om samen verder te gaan: ze waren 
Verloofd. De grote dag was op 28 augustus, toen werden ze door het huwelijk 
aan elkaar Verbonden. Gelukkig kon alles ondanks het virus gewoon door-
gaan en hadden ze een heel mooie dag samen. Na de bruiloft genoten ze van 
een heerlijke vakantie in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.

De van…  Verliefd, 
Verloofd, 
VerbondenVerbonden

De van…  Verlof
Corine Salacroup, 

leerkracht Het Zwanenmeer

Ingrid Heuseveldt,  
leerkracht en mentor

Tineke Albregts, mentor

>>
<<

Op 28 augustus was het dan zover. 
Anne van ’t Hof, onderwijsassistente bij Het Zwanejong 

in Dordrecht, stapte in het huwelijksbootje met haar Frans. 
Onder belangstelling van collega’s, familie en vrienden

kwam het echtpaar Lokker, verbonden en zielsgelukkig uit het stadhuis in 
Dordrecht weer naar buiten. 

Anne en Frans nogmaals van harte gefeliciteerd. 
Een gelukkig huwelijk gewenst!

Team LOVK

Leerkrachten van ligplaatsschool Het Zwanejong

Graag stellen we u voor aan onze nieuwe buschauffeur Jan van den 
Berg. Voorheen gymleraar en leerlingbegeleider aan de Lage Waard te 
Papendrecht en sinds juli met pensioen. 
Elke dinsdag zal hij onze schoolbus van Het Zwanejong rijden, en zo 
nodig kunnen we hem ook bellen om in te vallen. 
Hij heeft er zin in, en wij zijn erg blij met deze nieuwe Vrijwilliger!

De van…  
           VrijwilligerVrijwilliger
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S. McBratney, Anita Jeram, 
Uitgeverij Lemniscaat

Hazeltje en Grote Haas willen elkaar 
graag laten zien hoeveel ze van el-
kaar houden. Telkens als Hazeltje 
iets bedacht heeft, doet Grote Haas 
daar nog een schepje bovenop.

Op kinderlijke wijze Vertelt Hazel-
tje hoeveel hij van Haas houdt. En 
Haas Vertelt hoeveel hij van Hazel-
tje houdt. De liefde die je het kind 
wenst aan wie je het cadeau geeft.

Lieve woordjes
Carl Norac, Claude K. Dubois, 
Gottmer Uitgevers Groep B.V.

Op een ochtend wordt Lola wakker 
met een mond vol lieve woordjes. 
Zoveel lieve woordjes dat haar wan-
gen er bol van staan. Lola wil haar 
lieve woordjes kwijt door ze te Ver-
tellen, maar niemand heeft tijd voor 
haar… Een heerlijk boek waar de le-
zer en luisteraars knuffelig van wor-
den. Boos worden is gemakkelijk als 
je peuter of kleuter bent, maar hoe 
Vertel je lieve woordjes? Een topper 
die in geen een kinderkast mag ont-
breken!

Catharina den Ouden, moeder van Isa (5 jaar), MS Lansingh

Isa, mama gaat jou interviewen.
Wat is interviewen?
Dan ga ik jou vragen stellen en door de antwoorden die jij geeft, weten andere 
mensen straks meer over jou. Kun je iets over jezelf vertellen?
Ja, ik ben pas met papa naar de stad geweest, op de fiets, en toen had ik een ijsje 
op.
Oké. En kan je ook vertellen wie je bent?
Ja, ik heet Isa en mijn achternaam is Den Ouden. Ons schip heet Lansingh. En 
Moos gaat pas over heel veel jaar naar school.
Vertel eens, wie is Moos?
Dat is mijn broertje. En ik heb ook nog Siem, mijn grote broer. Siem woont op het 
internaat en ik mis hem dan super erg!
Vind je het leuk om les te krijgen van mama?
Ja, heel leuk! De kijkdoos maken vond ik het leukste werkje. Letters oefenen vind ik 
een beetje leuk. Ik vind de K, S en de OE leuk, want die ken ik al.
Ga je ook weleens naar school?
Ja, ik vind het buitenspelen leuk! Op school eten vind ik niet leuk. Het liefst speel 
ik in de poppenhoek. Aan boord heb ik nu de lego opstaan en daar wil ik nu weer 
mee spelen.
Groetjes van Isa en ik spreek je wel weer op school.

De van… Vragen aan Isa

De van…
Voorstellen: 

Joanne Penning

Ik ben 19 jaar en sinds kort werk ik bij de LOVK als onderwijs- 
assistente. 

Mijn hobby’s zijn oppassen op kinderen, fietsen en foto’s maken. Via 
een kennis, die mij wees op de vacature, ben ik bij de LOVK terecht-
gekomen. 

Inmiddels heb ik mijn eindstage bij de LOVK afgerond en ben ik met 
veel plezier in het ’echte’ werk gedoken. Ik heb er nog geen dag spijt 
van gehad dat ik deze baan heb aangenomen, want wat is het een 
leuke, afwisselende baan!

Een baan als onderwijsassistente bij de LOVK houdt in dat ik de 
leerkrachten ondersteun in de klas en help waar nodig is op school. 
Daarnaast lever ik, op maandag en dinsdag, mijn bijdrage in de logis-
tiek. Ik geniet elke dag van het contact met collega’s en leerlingen en 
doe mijn werk met veel plezier! 

De van… Voorlezen
Tips Prentenboeken

Raad eens hoeveel ik van je hou?
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Onderwijs
en mentor
begeleiding

Secretariaat

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

Krimpen aan den IJssel
Het Zwanenmeer
(gevestigd in internaat De Driemaster)
Boezemdreef 2, 
2922 BA Krimpen a/d IJssel
Tel. +31 (0)610 99 02 21 (ma)
Tel. +31 (0)615 18 92 19 (di)

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

Werkendam
’t Zwaantje
(gevestigd in internaat De Merwede)
Havenstraat 52
4251 BD Werkendam
Tel. +31 (0)628 53 79 69 (vr)

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

Landelijk Bureau LOVK
Papeterspad 5 
3311 WT Dordrecht
Nederland
Tel. +31 (0)78 200 33 33
+31 (0)630 23 04 37
E-mail: landelijk.bureau@lovk.nl

Bestuur, directie 
en medewerkers van 

het Landelijk Onderwijs 
aan Varende Kinderen

wensen u een 

oorspoedig 
2021

Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

LOVK, constant vernieuwend

16


