
In dit nummer…
Veel liefde...

voor het  
spelende kind

voor het mentoraat
voor peuters en hun  
favoriete activiteiten
voor de binnenvaart

voor family time
voor lezen

voor nog veel meer

Veel leesplezier

Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

JUNI ’21



Uitgave 26 Jaargang 20, juni 2021
Redactie: LOVK
Vormgeving: Loods 19, Budel
Druk: Quadraat Printmedia, Oud-Beijerland

Langszij is een periodieke uitgave van de Stichting LOVK. De redactie 
houdt zich het recht voor ingezonden stukken al dan niet te plaatsen en/
of ingekort weer te geven. Niets in deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever.

Koers
bericht

 De Liefde 
Het lijkt wel een virus dat door de LOVK woedt en iedereen besmet. Wie van 
onze organisatie je ook ziet of spreekt, iedereen heeft het, iedereen straalt 
het uit. Of het nu de leerkrachten zijn, de onderwijsassistenten, de mentoren, 
de ouders van de medezeggenschapsraad, het managementteam of de 
bestuursleden, we vertonen allemaal hetzelfde symptoom: 
liefde voor… de LOVK!

De liefde voor het werken bij de LOVK is er niet direct. De liefde moet groeien, 
in het begin is het zelfs even wennen. Alles is anders en het is niet te vergelijken 
met regulier onderwijs. Maar als je eenmaal de LOVK-smaak te pakken hebt, 
wil je niet anders meer. Het verloop van collega’s is dan ook extreem klein te 
noemen.

Hoe ontstaat dat eigenlijk, liefde voor je werk? Het komt van twee kanten. 
Iedereen leeft en werkt vanuit bepaalde waarden en wil deze waarden ook 
graag ervaren in zijn werkomgeving. In een vertrouwde omgeving voelt een 
ieder zich begrepen, gewaardeerd én gestimuleerd om het beste van zichzelf te 
geven. En daaruit ontstaat en groeit de liefde voor het werk. 
Bij opvoeden gaat dat op dezelfde manier. Door een kind in een vertrouwde 
omgeving te waarderen en te stimuleren komt het beste in het kind naar boven. 
Het kind ontwikkelt liefde voor de opvoeders én vertrouwen in zichzelf, dit 
wordt ook wel ’hechting’ genoemd. Onderwijs aan kinderen kan dan ook alleen 
plaatsvinden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder een 
vertrouwde, uitdagende leeromgeving. Hierin ontwikkelt het kind als vanzelf 
liefde voor leren.
Liefde voor je omgeving, waardering voor waar je leeft en leert, ontstaat niet 
vanzelf. Dat leert een kind spelenderwijs door die omgeving te spiegelen aan de 
aangeleerde waarden. Zo leert een kind ’opruimen’ en ’zorgen voor’, zowel in de 
klas als aan boord.

En dan is er ’family time’, liefde voor het gezinsleven! Tijd vrijmaken om te 
genieten van elkaar op momenten dat er even niets anders belangrijk 

is; ieder gezin vult dit op eigen wijze in. In een vertrouwde setting 
worden leuke, bijzondere en sportieve zaken met elkaar 

ondernomen om de liefde binnen het gezin te ervaren en 
te onderhouden. Een genot om hierover te lezen in deze 
Langszij!

Liefde voor… blijkt een zeer prettig virus te zijn. Als 
je dit virus eenmaal hebt, ben je gezegend met een 
dosis zelfvertrouwen en met goede contactuele 
eigenschappen, en bovendien beschik je over waarden 
waarnaar je leeft. Zo groei je op tot een waardevol 
volwassen persoon, met liefde voor…!
Veel leesplezier gewenst met deze Langszij.

Namens het managementteam,
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 om ruzies tussen broers en zussen te verminderen of te voorkomen
-  Breng regelmatig tijd met elkaar door, tijd om als gezin leuke dingen te doen. Dit 

stimuleert de band tussen broers en zussen.
-  Onderneem regelmatig iets met elk van je kinderen apart, al zijn het maar een paar 

minuutjes per dag. Dit betekent veel voor je kinderen en voorkomt onderlinge ruzie om 
jouw aandacht.

-  Zorg ervoor dat je kinderen voldoende tijd hebben om hun eigen dingen te doen. Bewust 
’tijd apart van elkaar’ inplannen kan ook heel goed werken op drukke momenten – 
bijvoorbeeld aan het einde van de dag – om onderlinge ruzies te voorkomen.

-  Behandel de kinderen niet naar hun positie in het gezin, dus niet als bijvoorbeeld ’de 
oudste’, ’de middelste ’en ’de jongste’.

- Vermijd het vergelijken van je kinderen onderling.
-  Laat elk kind weten wat zijn broers en zussen leuk aan hem of haar vinden of in hem of 

haar bewonderen.

TIPS om in te grijpen bij een ruzie tussen broers en zussen
- Verwoord de gevoelens van degenen die ruziemaken.
- Vertel in hun taal wat jij denkt dat er aan de hand is.
- Laat merken dat je de ruzie of het probleem serieus neemt.
-  Geef hen het vertrouwen dat zij de ruzie nog steeds eerlijk 

kunnen oplossen.
-  Afhankelijk van hun leeftijd laat je ze nadenken over ideeën 

of verlaat je de ruimte, zodat ze zelf verder kunnen.

Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin

Liefde…  en rivaliteit  
tussen broers  
en zussen

Naast liefde komt ook rivaliteit tussen broers en zussen in 
bijna elk gezin voor. Je kent het wel: ze kunnen niet met el-
kaar maar ook niet zonder elkaar, soms tot grote wanhoop 
en frustratie van de ouders. Als kind ben ik opgegroeid 
met een zus en twee jongere broertjes. Bij ons thuis was 
het dan ook een drukte van belang. Het bracht heel veel 
gezelligheid, maar regelmatig ook strijd. Wie wast er af, 
wie laat de hond uit, wie mag voorin zitten in de auto? Ook 
in mijn eigen gezin is er weleens gesteggel. Broer en zus 
hebben totaal verschillende interesses en behoeftes en 
ook leidt het ’jongen-zijn versus meisje-zijn’ nog weleens 
tot gedoe en irritaties.

Leren van ruziemaken
Broers en zussen leren in het dagelijks leven van elkaar wat 
ze wel en niet kunnen maken: ze leren om op een veilige 
manier voor zichzelf op te komen, ze leren ruzie te maken 
en ze leren conflicten op te lossen. Die veiligheid is er om-
dat zij weten dat hun relatie nooit zal breken, zoals dat wel 
kan gebeuren bij vriendschappen. Broer en zus ben je voor 
het leven. Broers en zussen doen elkaar ook vaak na en ver-
gelijken zich onderling met elkaar. Op deze manier leren ze 
hun eigenheid ontwikkelen. Daarbij hoort nu eenmaal dat 
ze soms jaloers zijn op elkaar. Veel ruzies tussen broers en 
zussen ontstaan door rivaliteit. Onderling vergelijken ze de 
aandacht die zij ieder krijgen van hun ouders.

Rol van de ouders
Hoe vervelend het ook kan zijn om als ouder tussen je ruzi-
ende kinderen te zitten, ruziemaken met een broer of zus is 
iets natuurlijks en kan heel leerzaam zijn. Ingrijpen is niet 
altijd nodig. Zodra je ingrijpt, neem je het onbewust op voor 
een van de kinderen. De kans is groot dat er snel weer ru-
zie ontstaat. Grijp daarom pas in wanneer je ziet dat ze er 
onderling echt niet uitkomen. En natuurlijk moet je soms 
ingrijpen wanneer de situatie onveilig wordt. Wanneer er in 
jullie gezin veel strijd is tussen de kinderen kan het helpen 
om eens een week lang bij te houden waarover de ruzies 
gaan, wie hierbij betrokken zijn, wie begint, wat er gebeurt, 
waar de ruzies plaatsvinden, wat de reden is van de ruzie en 
op welk tijdstip van de dag de ruzie plaatsvindt. Dit geeft je 
vaak al een goed beeld van er wat nodig is om je kinderen 
te helpen.

Wil je hier meer over weten? 
In het boekje ’How2Talk2Kids: broers-en-zussen-rivaliteit’ 
van Adele Faber en Elaine Mazlish, vind je nog meer interes-
sante tips en voorbeelden.

<<

Annemieke Kik, 
Coördinator ligplaatsonderwijs 
en zorg
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Persoonlijk vond ik het altijd een uitdaging, boodschappen doen met een 
peuter aan je hand. Nou ja, aan je hand… Meestal rende onze oudste doch-
ter de hele winkel door om van alles te verzamelen, bij voorkeur snoep en 
koekjes, liefst in de kleur roze. Wanneer ik het verzamelde snoep vervolgens 
weer terug naar de schappen bracht, gooide zij zich dramatisch ter aarde om 
vervolgens heel hard te gaan liggen krijsen. Gelukkig leer je in de loop der 
jaren wat je dan wel en juist niet moet doen en bij ons derde kind ging het 
boodschappen doen al een stuk relaxter. 
Het vergt heel wat liefde en geduld om grenzen te stellen bij de opvoeding. 
Duidelijk zijn is niet altijd makkelijk, zeker als je nog wat onzeker bent in je 
manier van opvoeden. En als er dan ook nog heel wat andere klanten in de su-
permarkt rondlopen, kun je het gevoel krijgen dat je bekeken en beoordeeld 
wordt op jouw kwaliteiten als opvoeder. 

Vorige week was ik zo’n klant. Ik was een toeschouwer en ik weet niet of de 
betreffende moeder het gevoel had dat ze beoordeeld werd, maar mocht ze 
dat gevoel hebben gehad, dan hoop ik bijna dat ze dit leest. Bij de rij 
van de kassa stond ze, met haar peuterzoontje. Hij zat in het 
karretje met in zijn handen een zak koekjes. De zak koekjes 
gooide hij achter zich in de kar, hij pakte het beurtbalkje 

van de kassaband en ging er heel hard mee op de kassa slaan. Moeder pakte 
het van hem af en legde het terug. Ze waarschuwde dat als hij het weer zou 
pakken, zij de koekjes terug in het schap zou leggen. Blijkbaar maakte deze 
waarschuwing weinig indruk; het jongetje pakte het balkje en smeet het op 
de grond. ’Goed’, zei moeder, ’dan leg ik NU je koekjes weg. Ik had je gewaar-
schuwd.’ En ze pakte resoluut de koekjes uit de kar en liep ermee terug de 
winkel in. Ik vond het wel knap. Dan heb je het hele supermarktgebeuren 
overleefd en sta je eindelijk met al je spullen bij de kassa, en dan nog lukt het 
je om consequent te blijven. Compliment aan de moeder! 

Liefde voor je kind bestaat niet altijd alleen uit roze hartjes en heel veel knuf-
felen. Door duidelijk te zijn en grenzen aan te geven bied je een kind veilig-
heid, je laat zien dat je doet wat je zegt. En een volgende keer mag hij het 
weer proberen met zijn koekjes. 
Ik hoef inmiddels niet meer mijn geduld te oefenen in de supermarkt. Sterker 
nog, onze kinderen gaan zelf. Soms worden ze beloond; wanneer ze voor mij 
een boodschap doen mogen ze weleens wat lekkers meenemen. En dan ko-

men ze thuis met – je raadt het al – een zak koekjes. 

   

Opvoeden in de supermarkt
Lydia Nijenhuis, management assistente en mentor

Moederdag en Vaderdag
Anneke van IJken, leerkracht en mentor

Een ketting van doorgeknipte rietjes, een kaarsen-
standaard, een fotolijstje versierd met plakkertjes, 
een schilderijtje, een rijkelijk versierd papieren hartje, 
een sleutelhanger… iedereen kent dit soort cadeautjes 
wel. Wat zijn ze waard? In euro’s vrijwel niets, maar de 
emotionele waarde is groot! 

Achter deze cadeautjes schuilt een combinatie van 
betrokkenheid, inzet, doorzettingsvermogen en voor-

al heel veel liefde. Liefde vóór jou, ván je zoon of doch-
ter! Vaak is er – met de tong uit de mond – zo precies 
en netjes mogelijk aan gewerkt, want mama en papa 
moeten het wel mooi vinden natuurlijk! Je kind heeft 
voor jou zijn uiterste best gedaan. Dus als je in mei 
of juni weer verwend wordt met zo’n prachtig zelfge-
maakt cadeau, geef het dan een mooi plekje. Zo word 
je nog eens herinnerd aan de liefde die je kind voor 
jou  heeft!
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Uit liefde voor 
de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van je kind: 
RADAR, het leerlingvolgsysteem

Elzelien de Vormer, mentor

Als ouder houd je van je kind. Je wilt dat je kind gelukkig op-
groeit, zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelt en sociaal goed 
functioneert. Dit is precies waar het ontwikkelingsdomein 
Sociaal-emotioneel zich op richt. We noemen vier aspecten: 
1.  Het ontwikkelen van het zelfbeeld: het liefst zien we dat 

ons kind positief over zichzelf denkt. Dat hij beseft dat er 
dingen zijn die hij goed kan en dingen die hij minder goed 
kan en dit accepteert, want dit geldt nu eenmaal voor ons 
allemaal. 

2.  Het ontwikkelen van een relatie met anderen en spelont-
wikkeling: we hopen dat ons kind graag met andere kinde-
ren omgaat. Dat hij zich veilig voelt in de groep en ervaart 
dat hij erbij hoort. Dat hij veel plezier heeft in gezamen-
lijke activiteiten, zoals spel.

3.  Het ontwikkelen van een relatie met volwassenen: we wil-
len dat ons kind vertrouwen ontwikkelt in zijn omgeving 
en in de volwassenen om hem heen. Dat hij durft aan te 
geven dat hij hulp nodig heeft maar ook dat als hij iets zelf 
kan, om daar dan ook de ruimte voor te krijgen.

4.  Het ontwikkelen van een werkhouding en van zelfstandig-
heid: we willen graag dat ons kind ’het zelf wil doen’, dat 
het zijn taken accepteert en doet wat nodig is om ze goed 
uit te voeren. 

In ons leerlingvolgsysteem RADAR werken wij als mentoren 
samen met onze ouders aan al deze doelen. Alle vragenlijs-
ten over uw kind die in RADAR zijn opgenomen, bevatten 
vragen rond het ontwikkelingsdomein Sociaal-emotioneel. 
Door deze vragenlijsten in te vullen - bij het intakegesprek, 
bij het behandelen van een thema en bij speciale situaties - 
houden we samen vinger aan de pols en sturen we bij waar 
nodig. Uit liefde voor de ontwikkeling van een ’gelukkig kind’!

Als kind was ik altijd aan het spelen. Samen met mijn beste vriendin op de basisschool 
bedachten we hele verhaallijnen die uitgespeeld werden. Dat varieerde van ’wonen in de 
jungle’, met bijpassende junglekleding gemaakt van lappen uit de schuur, tot ’de honden-
uitlaatservice’, met onze knuffelhonden aan de lijn. Bij elk spel gingen we er helemaal in 
op. Het was dan ook best een serieuze aangelegenheid. Natuurlijk was het maar spel, 
maar toch was het net echt. Bovendien was deelname geheel vrijwillig. We kozen er zelf 
voor of je werd uitgenodigd om mee te doen. Kortom, ons spel ging gepaard met veel 
plezier, betrokkenheid en inzet. 

Toen ik veel later leerkracht in het basisonderwijs werd, kon ik mij het meest verwonde-
ren om het spel van jonge kinderen. Wat zij allemaal verzinnen, ik genoot er enorm van. 
Vooral bij kleuters zie je ook ín de klas veel spel en probeer je dit natuurlijk te stimuleren. 
Ik deed er dan ook alles aan om de condities die tot spel leiden, optimaal te maken. Ik 
zorgde voor gezellige hoekjes, voor echte materialen waarmee de werkelijkheid nage-
speeld kon worden, voor diverse verkleedkleren, enzovoort. Ook op deze periode kijk ik 
met veel plezier terug.

Nu, als mentor bij de LOVK, kom ik – normaal gesproken – nog steeds veel op scholen. Ge-
lukkig zie ik dat er nog steeds veel ruimte voor het spelende kind is in de kleuterklassen, 
zowel in Nederland als in België. Maar nu ik even niet op schoolbezoek kan in verband 
met Corona, ben ik des te blijer met de ’digitale opstuurwerkjes’. De filmpjes die ik mag 
ontvangen zijn werkelijk geweldig. Ik noem het filmpje ’schippertje spelen’, waarin drie 
kinderen een schip hadden gemaakt van drie dikke planken tegen een tafel. Een houten 
blok erbij fungeerde als trap naar de ’stuurhut’ en eronder was ’de roef’, het woonge-
deelte. Ieder kind had een hoofdrol: de ’kapitein’ zat bovenop en deelde orders uit, de 
’matroos’ moest vaak naar ’buiten’, langs ’het gangboord’ naar ’de machinekamer’ gele-
gen onder de echte tafel, om vervolgens voor overleg met de ’kapitein’ via ’de trap’ naar 
’de stuurhut’ te klimmen. De derde en jongste speler verzorgde de ’pannenkoeken’ in ’de 
roef’ en bracht ze ’naar boven’; er moest immers ook gegeten worden. Een van de drie 
merkte op dat zij wel telkens via ’buitenom’ naar ’de stuurhut’ moesten lopen… dat was 
wel een minpunt! U begrijpt, ik genoot van de film en geniet nog steeds na! 

Spel zit van nature in ons en heeft tot doel te leren, om het later als je groot bent ’in het 
echt’ te doen. ’Serious business’ dus…

 het spelende 
  kindMariëlla Heijens, mentor
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Uit liefde voor 
het mentoraat

Titia Wiegers, mentor

Een greep uit alles wat ik als mentor met 
’mijn’ kinderen en hun ouders meemaak:
-  Een kind dat zich moeilijk verstaanbaar 

kan maken, roept na een periode van lo-
gopedie enthousiast uit: ’Juf, ik kan pra-
ten!’

-  Een kind laat zijn jongere broertje winnen 
bij een gymopdracht: zo lief!

-  Het videobellen is blijkbaar goed 
bevallen, want de volgende dag 
stelt een kind voor: ’Mama, zul-
len we de juf weer bellen?’

-  Een werkje wordt voorzien van 
letters, want ’dat vindt de juf vast 
leuk!’

-  Op een filmpje terugzien hoe kinderen 
genieten van ’het voor de eerste keer’ 
vingerverven: een en al aandacht en ver-
wondering.

-  Bij de opdracht ’Maak iets over het thema 
water op de kralenplank’ plaatst een kind 
dat er geen zin in heeft één blauw kraal-
tje in het midden van de kralenplank: ’Zo, 
een druppel die valt!’

-  Een kind wil geen ’ik-tekening’ maken, 
ziet het nut er niet van in, want ’ik zit toch 
gewoon hier!’

-  Een moeder doet tijdens de lessen een 
bril op en is dan de juf. Dit wordt als zó 

echt ervaren dat haar dochter na afloop 
van de les (als de bril weer af is) zegt: 
’Mama, ik heb je zo gemist’ en vervol-

gens vertelt wat ze allemaal op school 
heeft gedaan.

Eén van de prachtige 
items die door Little Dutch 
geschonken werd aan de 
ligplaatsscholen van de 
LOVK. 

Liefde voor de LOVK Ingekomen mail van een vertrekkend gezin
Graag wil ik onze dochter uitschrijven bij de LOVK, daar zij inmid-
dels fulltime een basisschool aan de wal bezoekt.Uiteraard heb ik haar mentor en juffen van het Zwanenmeer 

en Zwanejong bedankt voor de fantastische start die zij heeft 
mogen maken in ’basisschoolland’ aan boord van ons schip. 

Maar graag wil ik ook de rest van de LOVK bedanken. We hebben echt heel erg genoten van de schoolperiode 
van onze dochter en we zijn zeer enthousiast over de LOVK en de persoonlijke, met ouders afgestemde, warme en hartelijke vorm van onderwijs.Ondanks dat onze dochter het erg naar haar zin heeft op de basisschool aan wal, mis-sen we de LOVK met bijbehorend on-derwijs en vooral de mentor en juffen nu al.
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een 
broer of zus

op het 
internaat

Rieke Voorstad, 
mentor en specialist ouderbetrokkenheid

”Gisteren was het de dag dat mijn grote broer naar het 
internaat ging. Hij heeft daar een mooie kamer en gaat 
er elke dag naar school. Ik ben met papa en mama en 
mijn zusje aan boord gebleven. Alles is anders. Vanoch-
tend vroeg wilde ik even bij mijn broer in bed kruipen. 
Maar oh nee… hij was er niet! Het is stil aan boord. 
Mama geeft geen les meer aan mijn broer. Ik mis de 
leuke gym- en muzieklesjes. Ik mis hem, ik mis het sa-
menspelen en ik mis stiekem ook wel het ruziemaken.

Papa en mama missen hem ook. Gisteravond heeft hij 
gebeld, hij kon niet slapen en miste een nachtzoen van 
ons. We hebben kusjes gegeven door de telefoon. Mama 
had tranen in haar ogen.

Vandaag heeft mama een plannetje bedacht: we ma-
ken elke dag een foto voor onze grote broer en schrij-
ven erbij wat we hebben gedaan. Daarom maken we bij 
het boodschappen doen een foto van Knuffie, zittend 
in de winkelwagen. In het schriftje schrijft mama dat ik 
samen met Knuffie koek mocht uitkiezen en alle bood-
schappen op de band mocht leggen. Ik kan niet wachten 
tot het vrijdag is, dan kan ik mijn broer laten zien wat 
ik allemaal heb gedaan. Dan kunnen we weer samen 
spelen en dan geef ik hem een echte nachtzoen op zijn 
wang, een hele dikke!”

Liefde voor…...peuters en hun favoriete activiteiten!Projectgroep ontwikkeling PeuterpakketAls je peuters vraagt wat zij het liefst doen, noemen ze liefde voor: bewegen, spelen, boekjes lezen, liedjes zingen, experimenteren, 

doen alsof, papa helpen, mama helpen, creativiteit, buiten 

spelen, ervaren met je lijf, vies worden… en ook weer schoon!

Liefde voor de 
binnenvaart

Tineke Albregts, mentor

”Goedemiddag. Voor de Langszij mag ik een stukje over de binnenvaart schrijven!” Ik bel met 
een binnenvaartschipper. Als mentor bij de LOVK lees ik graag de Schuttevaer en ben ik trots op 
de binnenvaart. Het stukje moet gaan over de vraag waarom een schipper zoveel liefde voor zijn 
werk heeft en wat zo’n beetje de laatste ontwikkelingen zijn. ”Nou, ik vind het afwisselende, het 
onvoorspelbare, de techniek, de bedrijvigheid van een haven en het vrije leven heel aantrekkelijk. 
Dekt dat een beetje de lading voor liefde voor de binnenvaart?” 

“Ja, dat klopt zeker”, was het antwoord. Als toevoeging noem ik de interessante interactie tussen 
werk en privé. ”We maken misschien heel veel uren, maar tegelijkertijd is dat ook gezinstijd. De 
liefde voor het varen zit hem ook in de eenvoud. Het moeten doen met wat er is. Ergens gaat de 
hectiek van het leven aan wal, met zijn enorme hoeveelheid prikkels, langs je heen. Je haalt ’s 
ochtends het anker op of je maakt de touwen los, je start de motor en dat is wat er is. Je moet 
het doen met elkaar, met jezelf, dicht bij de natuur.
En natuurlijk is er de hectiek en techniek in de haven. Tijdens de vorige crisis (in 2008-2009) 
werden we direct keihard getroffen. Nu is er werk en we hebben onze kinderen aan boord als de 
scholen dicht gaan. Iets om echt dankbaar voor te zijn, is in ieder geval dat de hele Coronacrisis 
onze bedrijfstak niet zo raakt.”

>>
<<

Voor al deze favoriete bezigheden van peuters 
is aandacht in het nieuwe peuterpakket, dat we 

aan het ontwikkelen zijn. 
Denkt u vast na over een leuke naam voor 

het pakket? Het liefst natuurlijk een naam die 
aansluit bij ’VoortVarend’! 

Mail uw ideeën naar landelijk.bureau@lovk.nl. 
We zien uw reacties graag komen!

Liefde voor de LOVK Ingekomen mail van een vertrekkend gezin
Graag wil ik onze dochter uitschrijven bij de LOVK, daar zij inmid-
dels fulltime een basisschool aan de wal bezoekt.Uiteraard heb ik haar mentor en juffen van het Zwanenmeer 

en Zwanejong bedankt voor de fantastische start die zij heeft 
mogen maken in ’basisschoolland’ aan boord van ons schip. 

Maar graag wil ik ook de rest van de LOVK bedanken. We hebben echt heel erg genoten van de schoolperiode 
van onze dochter en we zijn zeer enthousiast over de LOVK en de persoonlijke, met ouders afgestemde, warme en hartelijke vorm van onderwijs.Ondanks dat onze dochter het erg naar haar zin heeft op de basisschool aan wal, mis-sen we de LOVK met bijbehorend on-derwijs en vooral de mentor en juffen nu al.
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Familie Muilenburg, ms. Laurina

Tja, family time… aan boord hebben wij eigenlijk 
altijd een soort family time. Tijdens het varen 
zijn we de hele dag bij elkaar en delen we wel en 
wee. Maar de fijnste momenten beleven we toch 
wel aan land, als het schip ligt afgemeerd en we 
er even met z’n allen op uit kunnen. Even vaste 
grond onder de voeten. We gaan vaak lekker de 
natuur in, naar het bos of naar een strandje. Onze 
drie meiden rennen en spelen wat af met takken, 
bladeren, stenen en alles wat ze maar kunnen vin-
den, om vervolgens met zwarte handen terug aan 
boord te komen.

Na een week varen is vooral het samen buiten zijn 
heel fijn: een stadje bezoeken, een kibbelingetje 
halen, naar de kinderboerderij of, zoals gezegd, 
naar het bos of strand. En het leuke is dat je tel-
kens op een andere plek bent en er dus heel veel 
te ontdekken valt. Op een gegeven moment weet 
je op veel plekken wel de weg. Daarom weten de 
meiden al precies waar ze heen willen als we er-
gens liggen. 

Sinds er vanwege Corona niet altijd zoveel te doen 
is, gaan we als we in Amsterdam liggen vliegtui-
gen kijken of, als het lekker weer is, een rondje va-
ren met de kleine boot. Dat laatste is met afstand 
favoriet! Laatst zijn we uit geweest in Vlissingen; 
met de trein naar de boulevard, lekker schelpen 
zoeken langs het strand, uitwaaien op de dijk en 
met elkaar een frietje eten. Dat zijn echte familie-
momenten!

Familie van den Boogaart, ms. Con Zelo 

Het is een doorsnee zondag en we liggen stil. Zo-
als elke zondag slapen we een beetje uit. Gideon 
is al wel vroeg wakker en gaat zelfstandig spelen. 
Zo nu en dan komt hij kijken of papa en mama al 
wakker zijn. Papa is als eerste wakker en samen 
maken ze ontbijt: croissantjes vouwen, eitjes ko-
ken en sinaasappels persen. Mama is intussen 
ook op en kleedt de tweeling aan… als echte prin-
sesjes. Als ook grote broer Gideon zich heeft aan-
gekleed, schuiven we allemaal aan voor een lekker 
zondagochtendontbijtje. 

Na het eten speelt papa met de tweeling en wor-
den kinderwagen en looppaard tevoorschijn ge-
haald. Mama en Gideon wassen de ontbijtbordjes 
af en maken koffie en limonade klaar. Tijd voor 
een spelletje! Gideon kiest een Woezel-en-Pip-
spel en samen dobbelen en tellen we. De meisjes 
lopen wat rond, kijken in boekjes en kleuren – op 
hun manier – wat in hun kleurboek. Als Eleanor, 
de jongste tweelingzus, wat moe geworden is, 
kruipt ze tegen papa aan met haar lievelingsknuf-
fel. Onora, de oudste en een echte doerak, stuitert 
nog heen en weer. Mama is aan tafel bezig met 
een van haar hobby’s: iets ’fröbelen’. 

Na een uurtje gaan we met zijn allen naar buiten. 
Er is een speeltuin en Gideon rent van hot naar 
her. De meisjes zijn wat terughoudender, ze vin-
den het best spannend. Papa zet Onora op de glij-
baan en hoepsakee, daar gaat ze naar beneden. 
Eleanor gaat schommelen, bij papa op schoot 
durft ze wel! Dan is de wip favoriet; wat een lol 
hebben de meisjes… Hun papa en mama houden 
hen steeds in de gaten. Gideon rent nog steeds 
met onverminderde energie rond, totdat er een 
auto met muziek voorbijkomt. ’Papa, papa, een 
ijskarretje!’ Samen smikkelen we van de ijsjes.

Eenmaal terug aan boord kijken de kindjes gezel-
lig samen naar een film, met wat limonade. Papa 
en mama maken het eten klaar en praten wat. We 
eten patat met kip en verse appelmoes, zelfge-
maakt van geplukte appels. De meisjes eten met 
de handjes en Gideon vraagt nog wat kip en pa-
tatjes. Zoals elke zondag hebben we ook een toe-
tje. Lekker rozig genieten de kinderen nog even na 
van het feestmaal en het buitenspelen. Dan wor-
den de meisjes omgekleed en is het tijd om naar 
bed te gaan. Gideon mag nog een spelletje doen, 
het wordt memory, en gaat dan ook naar bed. 

En dan… gunnen papa en mama zichzelf nog wat 
rust, voordat de nieuwe werkweek begint! 

Familie Flikweert, ms. Progresso

Hoi allemaal, wij zijn Job en Wilma en varen op 
motorschip Progresso, samen met onze kinde-
ren Ralph en Lisa. Wat is nu fijner dan samen tijd 
door te brengen als gezin? Wij weten wel hoe we 
onze quality time kunnen invullen als we varen of 
vrije tijd hebben. Ik noem drie dingen die we heel 
graag doen met elkaar.

Het eerste is bouwen met Lego. We bouwen hele 
dorpen, met huizen en auto’s en natuurlijk mag 
de haven met schepen niet ontbreken. Als Ralph 
aan pap vraagt of ze weer samen gaan bouwen, 
zitten ze al snel, in kleermakerszit, op een groot 
kleed met de bak Lego erop leeggegooid. Samen 
zoeken ze onderdelen en bouwen ze aan een 
voorwerp. Lisa komt graag op schoot zitten en 
bouwt op haar manier mee. 

Daarnaast bezoeken we graag dorpjes en steden 
langs onze vaarroute. We varen internationaal en 
hebben dus genoeg te zien. We nemen het ervan 
en bekijken riviertjes, dorpjes, kastelen en de na-
tuur. En ook genieten we van een lekker broodje 
curryworst met patat en – niet te vergeten – een 
ijsje na!

Een derde geliefde bezigheid is spelletjes doen en 
puzzels maken. Kwartet en memory zijn favoriet, 
hoe groter je stapel kaartjes hoe beter! En natuur-
lijk is het heel grappig als de kinderen winnen en 
papa en mama verliezen.

Hoe heerlijk en kostbaar is de tijd die je hebt met 
je gezin, om echt samen te zijn en te genieten van 
elkaar en de omgeving. Op deze momenten kun-
nen we alle ellende en zorgen op de wereld even 
vergeten en er voor en met elkaar zijn!
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Familie Oosse, ms. Navicella

Wij vinden het fijn en gezellig om in onze vrije tijd 
leuke dingen te doen met het gezin. We houden 
ervan om met elkaar actief bezig te zijn in de na-
tuur. Het is niet altijd even gemakkelijk om vijf 
fietsen aan de wal te krijgen, maar als het even 
kan gaan we er lekker op uit. We nemen wat lek-
kers mee voor onderweg of vullen een tas met 
broodjes en lekkers voor een picknick. Zo genie-
ten we met elkaar elke keer weer van een andere 
omgeving. En als de fietsen erg lastig van boord 
kunnen, pakken we de auto en rijden we naar een 
natuurgebied om een heerlijke wandeling te ma-
ken. Op sommige plaatsen lig je zo mooi dat de 
wandeling eigenlijk direct vanuit het schip begint. 
Niet altijd is iedereen blij om een rondje te gaan 
lopen, maar zeker in de periode dat de scholen 
dicht waren, stimuleerden we het juist, omdat 
het goed is om even een frisse neus te halen. 

Als we aan boord zijn, doen we met de oudste kin-
deren bijna elke avond een spelletje, Qwixx is nu 
favoriet! Rens, de jongste van 3 jaar, weet de ’spel-
letjeskast’ inmiddels ook elke dag wel te vinden. 
Als we aan boord zijn, zijn we graag creatief bezig. 
We maken iets met klei, we verven of we kleuren 
met elkaar aan de keukentafel. De mooiste kunst-
werken zien het licht! 

Familie Hoogendoorn, ms. Con Amore

Family time met papa: stoeien! Joshua (5,5 jaar) 
en Felisha (3 jaar) zijn temperamentvol en raken 
hun energie graag op een wilde manier kwijt. 
Gelukkig houdt Arie, hun vader, van ’vechten’; hij 
heeft daar als peuter en puber zelf ook veel ple-
zier aan beleefd met zijn eigen pa. Joshua en Feli-
sha vallen samen hun vader aan om hem te over-
meesteren of uit te schakelen. Slaan, schoppen, 
trekken en duwen, iemand op de rug springen, 
iemand op de grond werpen; ’alles’ is geoorloofd. 
Veel gaat gepaard met kietelen. Strijdgeluiden en 
gelach wisselen elkaar af. Soms gaat het per on-
geluk verkeerd en botst bijvoorbeeld een gezicht 
tegen een knie. Maar het verdriet is snel vergeten 
en het worstelen wordt voortgezet. Tot beide 
kinderen rood, bezweet en moe zijn. En al is het 
gevecht verloren, de missie is voltooid!

Family time met mama: zingen! Ik schrijf zelf lie-
deren. Niets ingewikkelds, het zijn vaak simpele 
melodieën en korte teksten. Maar het meest her-
schrijven we samen oude liederen of voegen er 
aan het eind een doorgaande verhaallijn aan toe. 
We gebruiken hiervoor vooral religieuze liederen, 
maar ook bekende Nederlandse kinderliedjes. We 
veranderen ze in grappige versies, met leeftijds-
passende woorden. Soms gaat het over bijzonde-
re gebeurtenissen uit ons eigen leven, soms be-
treffen het ’educatieve bevelen’ zoals zelf 
opruimen, soms zijn het overdrijvingen 
van onze karaktertrekken en soms gaat 
het over piraten en prinsessen. En, om-
dat de kinderen zich dan kapot lachen, 
gaat het soms ook over poep en scheten. 
Joshua probeert sinds kort zelf liedjes 
te verzinnen of in al bestaande liedjes 
woorden en zinnen te veranderen. Soms 
hebben ze geen rijm, soms ontbreekt de 
logica. Toch spoor ik hem aan om door 
te gaan. Wie weet wordt hij later een 
songwriter! 

Af en toe zingen we ook serieus. Met het 
Engelstalige lied ’What are you thankful 
for?’ zingen we bijvoorbeeld over alles 
waar we dankbaar voor zijn. 

Familie Brijder, ms. Stentor

Wij zijn de familie Brijder van ms. Stentor. Ons 
gezin bestaat uit Peter, Trude, Richard en zijn 
vriendin Hilde, William, Henri, Jecinta en Martijn. 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wij 
houden van lekker eten. Toen heel lang geleden 
de restaurants nog open waren, gingen wij graag 
uit eten. De wok was dan altijd favoriet. Gelukkig 
kunnen we aan boord nog steeds met z’n allen 
om de tafel. Het is altijd leuk als op vrijdagavond 
de hele club weer aan boord is. Vaak zijn we dan 
nog aan het varen en brengen we alle keukengerei 
naar boven om met elkaar in de stuurhut te eten. 
Als er even opgelet moet worden bij bijvoorbeeld 
een sluis, zijn we even stil met z’n allen, maar 
daarna is het meestal een flink gekakel. Verder 
vinden wij het leuk om in de zomer lekker naar 
buiten te gaan om te zwemmen, bootje te varen 
of gewoon een beetje te zonnen op het roefdek.

Zoeken jullie nog een leuke activiteit om met 
elkaar te doen, ga dan eens zelf pizza maken. Je 
kunt eventueel een kant-en-klare bodem kopen 
die je zelf alleen nog hoeft te beleggen. Het is 
best een klus, maar erg gezellig! En ook de klein-
tjes kunnen helpen, bijvoorbeeld door de kruiden 
of de kaas over de pizza’s te strooien. Wij zeggen 
alvast: EET SMAKELIJK!

What are you thankful for?

I’m thankful for my family
I’m thankful for my friendsI’m thankful for the things I haveI’m thankful for my health.What are you thankful for?Water and food and clothes,A bed and a home and toys. 

I’m thankful for the playground.I’m going down the slide.
I’m jumping on the trampoline;So happy I could fly. 
What are you thankful for? Puddles and sand and stones,Sticks from green trees - all toys!

I’m thankful for the forest.I’m thankful for the beach.I’m thankful for the books I have. I’m thankful for good deeds. What are you thankful for? Music and games and more.We play everywhere we go. 

I’m thankful for my mommy.I’m thankful for my dad.
I’m thankful for the friends I have.The thankyous never end.
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Even 
 voorstellen…Annette Geluk, ouder-bestuurslid

’Uit liefde voor’ is zo ongeveer mijn levensmotto. Graag wil 
ik zoveel mogelijk dingen doen ’uit liefde voor’, want daaruit 
ontstaan de mooiste dingen. Ik ben leerkracht op IKC De Ho-
rizon in Dordrecht, een school met schipperskinderen. Mijn 
liefde voor het onderwijs is ontstaan uit mijn liefde voor kin-
deren. Hun spontaniteit en alle schoolverhalen beleef ik ter 
plekke mee en als de school uit is beleef ik ze na. Ik geniet van 
de ogenschijnlijk gewone momenten die door een kind als 
beslissend worden ervaren. Ik haal veel plezier uit het leven 
met kinderen en bovenal uit de mooie, leerzame momenten 
die we samen beleven.

Uit liefde voor mijn man besloten wij dat ik, toen ik zwanger 
was, mee aan boord zou gaan om te varen. Dit heb ik ruim 
zeven jaar gedaan. In die tijd zijn wij in aanraking gekomen 
met de LOVK.

Wij hebben enorm genoten van de goede lespakketten en de 
begeleiding van de LOVK. Na zeven jaar zijn onze dochter en 
ik weer aan de wal gaan wonen en ben ik weer bij De Horizon 
teruggekeerd als leerkracht.
Meevaren doen onze dochter en ik nog graag, in de week-
enden en vakanties. Liefde voor het varen en liefde voor het 
onderwijs is een goede combinatie!

Uit liefde voor de LOVK wilde ik bestuurslid worden. Ik was 
immers bekend met de LOVK, de specifieke situatie van het 
varen en leven aan boord en met het primair onderwijs. En 
hoewel mijn liefde meer uitgaat naar ’face-to-face’-ervarin-
gen, heb ik de online-vergaderingen tot nu toe als leerzaam 
ervaren!

    

je omgeving!
Margreeth Radenborg, leerkracht en mentor

Mijn man is vogelaar. Hij herkent elk vogeltje aan zijn 
gezang, zelfs zonder dat hij het vogeltje ziet. Door zijn in-
teresse voor de natuur en voor vogels in het bijzonder ben 
ook ik mij steeds meer bewust geworden van de schoon-
heid ervan. Heb je wel eens een puttertje van dichtbij 
gezien? Het knalgeel en rood is bijna on-Nederlands! Door 
de passie en de kennis van een ander kun je enorm ’meege-
nomen’ worden.

Dit geldt ook voor het onderwijs. De passie en kennis van 
een leerkracht of ouder kunnen het kind bewust maken 
van de schoonheid om hem heen. En daarmee kun je het 
kind motiveren te leren. 
Een taak van iedere school is het geven van aandacht aan 
Burgerschapsvorming. Dat klinkt vreselijk saai, maar het 
betekent dat we de kinderen willen leren een positieve 
bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor kinderen 
bestaat die samenleving nu vooral uit de schoolomgeving 
of de omgeving rond huis of schip. Onze schipperskinderen 
hebben daarmee een enorm grote, weidse leefomgeving. 
Hoe prachtig is dat! 

Laten we ze vooral leren hoe prachtig die leefomgeving is 
en dat deze kostbaar is. Je wilt toch niet dat iemand over 
jouw mooie tekening morst? Zo is het ook niet fijn als er 
rommel in de struiken ligt. Geniet van al het moois dat de 
natuur te bieden heeft en wijs de kinderen daarop. Ga er 
op uit! Ga naar het park, het strand, de bossen en neem de 
kinderen mee in het ’beleven’ ervan. Hoor je die specht? Zie 
je hoe rood die besjes zijn? Benoem de verschillende bloe-
men in het voorjaar en ruik er aan. Bekijk de kriebelbeestjes 
onder het mos. Laat ze lekker met takken slepen en hutten 
bouwen. En vergeet vooral niet de verrekijker mee te ne-
men! Dan zal hun liefde voor de omgeving vanzelf groeien 
en daarmee hun motivatie om er goed voor te zorgen. 
Onderwijs kan zo leuk zijn!
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Mijn liefde voor 
de LOVK 

Kees Bregman, secretaris bestuur 

Wat een verzoek van onze directeur-bestuurder Anita van Laren… of ik voor de 
volgende Langszij een liefdesverklaring aan de LOVK wilde schrijven. Ik fronste wel 
even mijn wenkbrauwen! Ik ben namelijk niet zo voor ’second love’, maar toen ik 
van Anita begreep dat het thema van dit nummer ’Liefde voor…’ was kwam het 
verzoek al een stuk beter bij mij binnen. Natuurlijk wil ik dat, ik vind het zelfs een 
eer! Want waar je van houdt, daar heb je het graag over!

Ik ken de LOVK al sinds ik in 1993 aan boord stapte bij schippersinternaat De Drie-
master. Omdat ik als VO-groepsleider werkte, duurde het best een tijd voordat ik 
begreep wat de LOVK was. Eerlijkgezegd heb ik er jaren over gedaan om het verschil 
met de LOVT (Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking) helder 
te krijgen.
Toen ik in het management van de Limena-internaten terecht kwam, kreeg ik meer 
met de LOVK te maken. Samenwerken, evalueren, bruggen bouwen, nieuwe lespak-
ketten ontwikkelen en zelfs nieuwe locaties openen: alles voor het schipperskind en 
de ouders. De LOVK bleek dit met veel passie en deskundigheid te doen. Iedereen die 
zich zo voor het schipperskind inzet heeft automatisch mijn ’liefde’, omdat we een 
gedeelde ’liefde’ hebben!

Sinds een jaar of vijf ben ik LOVK-bestuurslid. Ik houd van die club, vanwege hun ge-
weldige missie en eigentijdse visie, vanwege de superbetrokken mensen die er wer-
ken, vanwege de fijne manier van besturen met de andere bestuursleden en vooral 
vanwege het vertrouwen dat er in elkaar is! 

En last but not least nog wat over ’liefde’¬… en dit heeft met mijn identiteit te ma-
ken: ik ben ervan overtuigd – en dat haal ik uit mijn inspiratiebron de Bijbel – dat 
waar ’liefde’ woont de Heere God Zijn Zegen wil geven. Dat gun ik iedereen die met 
de LOVK te maken heeft!

Liefde voor 
de LOVK

Margreet van der Zwan, mentor

 A  is van aandacht, dat krijgen de kinderen als ze 
met het LOVK-pakket aan de slag gaan.

 B  is van boordbezoek, voor de LOVK-mentor een 
van de leukste dingen van het vak.

 C  is van Corona, dat naast beperkingen ook mooie 
initiatieven heeft gebracht.

 D  is van duiken, een mentorgezin van mij neemt 
elke avond een frisse duik. Hoe dapper!

 E  is van Engels, dat kun je aan boord ook leren.

 F  is van familie – papa’s, mama’s, opa’s en oma’s – 
ze spelen een grote rol.

 G  is van gezelligheid, ons team houdt ervan!

 H  is van hoera, je verjaardag vieren op school! 

 I  is van internaat, het beste na thuis.

 J  is van juffen, er zijn er wel twintig!

 K  is van Knuffie natuurlijk!

 L  is van ligplaatsscholen, de kinderen komen er 
ontzettend graag.

 M  is van mama, elke dag is zij een tijdje de juf!

 N  is van nooit hetzelfde, elke dag op school is an-
ders.

 O  is van onderwijsassistenten, wat zijn we blij met 
hen!

 P  is van prentenboeken, de juffen lezen ze voor op 
Varenderwijs!

 Q  is van quo vadis, zoek dat maar even op…

 R  is van RADAR, ons nieuwe leerlingvolgsysteem.

 S  is van schoolbus, een feestje als je ermee naar 
school mag.

 T  is van Terneuzen, hoe leuk is het bij De Groene 
Zwaan!

 U  is van uitslapen, dat doen onze kids niet vaak.

 V  is van vaders én van varen, dat hoort bij elkaar.

W  is van wennen, peuters mogen al starten bij de 
LOVK vanaf 3 jaar.

 X  is van xylofoon, een favoriet muziekinstrument 
op school!

 Y  is van yoghurt, een heerlijke lunch… vinden som-
mige jufs.

 Z  is van zwaan, een belangrijk symbool, en van 
Zwolle, want daar hebben we het Zwanenest.Bezoek ook onze website 

www.lovk.nl>> <<
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Medezeggenschaps
RAADLiefde voor de LOVK

Aan boord werken en tegelijkertijd 
in contact blijven met elkaar… 
Vindt u het ook zo fijn om de vorde-
ringen van uw kind te zien, te weten 
wanneer de vakanties zijn en te zien 
wanneer er leuke activiteiten op de 
ligplaatsscholen plaatsvinden?
Online kunt u op verschillende ma-
nieren met ons in contact blijven, 
terwijl u aan boord bent!
 

www.lovk.nl
Op onze website is veel infor-
matie over de LOVK als school te 
lezen. Ook informatie over de lig-
plaatsscholen, het team, de MR 
en het bestuur vindt u hier. 

www.zelflesgeven.nl
Deze website, die onderdeel uit-
maakt van lovk.nl, ondersteunt u 
als ouder bij het lesgeven met de 
LOVK-lespakketten. U kunt hier-
bij denken aan ondersteunende 
filmpjes bij de lessen van Voort-
Varend, aan de themapakket-
ten en aan de lessen Engels met 
Woolly’s World. 

VarenderWijs
Na inloggen met uw LOVK ac-
count kunt u op de landingspa-
gina het nieuws vinden, samen 
met allerlei handige documen-
ten en de jaarkalender. Via deze 
pagina kunt u ook naar het leer-
lingdossier van uw kind(eren). 

SharePoint-app
Deze app kunt u  gebruiken met 
uw LOVK-account voor Varender-
Wijs, u komt op de informatiepa-
gina van VarenderWijs en kunt 
daar de voor iedereen toegan-
kelijke informatie zien. Zo kunt 
u bijvoorbeeld eenvoudig het 
laatste nieuws volgen. Let op: via 
de SharePoint-app kunt u niet in 
het leerlingdossier van uw kind 
komen, dit moet u op een com-
puter of laptop doen!

U downloadt de SharePoint-app 
in de Appstore of Playstore. Wilt 
u geen nieuwsberichten missen 
(nieuwsberichten worden niet 
meer per e-mail verzonden), zet 
dan bij de instellingen van de app 
de optie ’pushmeldingen voor 
nieuwsberichten’ aan en doe dit 
ook in uw telefoon; daar kunt u 
via Instellingen - Meldingen de 
meldingen voor de SharePoint-
app aanzetten. 

Ik ben Roelfina Ooms en vaar samen met mijn man op het ms. Kogge. Onze 
zoon Taro is 6 jaar en zit sinds dit jaar op het schippersinternaat in Zwijn-
drecht. Onze dochter Lucy is 3 jaar en volgt de lespakketten van de LOVK, 
sinds kort gaat zij naar een van de ligplaatsscholen. Onze jongste dochter Iva 
is net een half jaar. Toen ik werd benaderd door onze LOVK-mentor met de 
vraag bij de MR te gaan, heb ik ja gezegd. Ik had geen idee wat het inhield en 
wat me te wachten stond. Het leek me vooral leerzaam om meer te weten te 
komen over wat er allemaal speelt achter de schermen van de school.

Wij hebben zelf fijne ervaringen met de LOVK. Onze mentor en leerkrachten 
hebben ons heel goed geholpen met het onderwijs aan boord voor Taro. Hij 
volgde speciaal onderwijs en kon niet altijd aanwezig zijn op school. Met de 
materialen van de LOVK konden wij hem toch helpen, zodat hij niet zou gaan 
achterlopen bij ons aan boord. En nu loopt hij vrolijk mee in groep 3 van het 
reguliere onderwijs. Mede hierdoor weten we hoe belangrijk de LOVK is voor 
onze kinderen. Daarom draag ik graag mijn steentje bij in de MR. Ik hoop en 
verwacht een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!

Instagram
Via ons Instagram-account ’de_lovk’ kunt u een kijkje nemen bij leuke activiteiten in de klas. Ook vindt u hier regelmatig nieuwsitems.

Even voorstellen 
Roelfina Ooms, MR-lid

Interview met Tess
Moeder van Tess, ms. Confide

Hoe heet je? Tess Vat. Mijn voor-
naam is Tess en mijn achternaam 
is Vat.

En hoe oud ben je? Ik ben 4 jaar. Ik 
was pas jarig en nu ben ik 4 jaar. 

Was het leuk om jarig te zijn? Ja! 

Waarom was dat leuk? Omdat het 
superleuk is. We gingen taart eten 
en ik kreeg cadeautjes. En een step. 

En wat voor dingen vind jij leuk om 
te doen? Spelletjes spelen met papa 
en op de tablet. En met de knik-
kerbaan spelen, en op mijn step. En 
kleuren, en schoolwerk… gewoon 
alles! 

Tess, wat is liefde? Dat betekent: ik 
hou van jou. 

Van wie hou jij? Van jou, en van 
papa, en van de jongens, en van 
Mirthe. Ik vind jullie suuuuperlief! 

Wat doe je als je iemand heel lief 
vindt? Kusjes geven en knuffelen. 
En ik maak soms een kleurplaat 
voor iemand. 

VOLGTU ONSAL?

VOLGTU ONSAL?
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Liefde voor… wat houdt dat eigenlijk in? Liefde kent vele 
vormen; ik noem er een paar. 

Liefde is iets typisch menselijks. Als ik aan liefde voor de LOVK 
denk, dan komt als eerste ons team in mijn hoofd. Alweer 
even geleden was het Valentijnsdag. Alle medewerkers 
en direct betrokkenen ontvingen een hartverwarmend 
cadeautje: een LOVK-schrijfblokje en een zakje M&M’s met 
’I love you’ erop. Hiermee werd zowel de liefde vóór de LOVK 
zichtbaar als de liefde ván de LOVK.

Liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt. Een tijdje terug 
waren we bij de LOVK kasten aan het opruimen. Dit doen 
we regelmatig, omdat we in verband met de privacyregels 
geen onnodige persoonlijke informatie dienen te bewaren. Er 
gingen heel wat mappen en documenten door onze handen, 
van teamleden die nog steeds bij de LOVK werken maar ook 
van oud-collega’s.

Liefde wordt zichtbaar door de betrokkenheid van mensen. 
De afgelopen maanden ging ik in gesprek over de liefde voor 
het welbevinden en de doorgaande ontwikkelingslijn van 
onze schipperskinderen. Ik deed dit met het LOVK-team, met 
de ouders die MR-lid zijn, met het MT en met het bestuur. 
Met z’n allen onderzoeken we of we onze droom kunnen 
waarmaken en als LOVK een integraal kindcentrum 
kunnen ontwikkelen waar onderwijs, opvang, zorg en 
welzijn laagdrempelig toegankelijk kunnen zijn voor onze 
doelgroep. Ook u als ouder heeft hieraan een zinvolle 
bijdrage geleverd: via een enquête en in een persoonlijk 
gesprek vernamen we wat uw wensen, behoeften en 
dromen zijn op dit gebied. 

De liefde voor en van onze binnenvaartgezinnen maakt 
bij de LOVK dingen mogelijk die eerder niet mogelijk 
waren. Dit behoeft geen verdere toelichting denk ik!

Lienke van Dijk, directeur 

Begin dit schooljaar ben ik gevraagd voortaan de notulen 
van onze MR-vergaderingen (medezeggenschapsraad) te 
verzorgen. Nu ben ik niet de meest aangewezen persoon 
voor het schrijven van teksten, maar ik ben er wel van over-
tuigd dat je alles kunt leren. Daarom begon ik enthousiast 
aan deze nieuwe taak en ik moet zeggen dat ik het inder-
daad steeds leuker ben gaan vinden. En nu schrijf ik zelfs een 
stukje in deze Langszij, om jullie allen te stimuleren om de 
MR-notulen eens door te lezen. Want wij zijn er voor jullie!

Als MR hopen wij jullie, ouders en personeel, zo goed mo-
gelijk te vertegenwoordigen en in de notulen kunt u lezen 
wat wij hiertoe allemaal bespreken. Ook hopen wij een aan-
spreekpunt voor jullie allemaal te zijn. Want ook jullie kun-
nen een verschil maken! Dit jaar besteden wij dan ook extra 
aandacht aan het thema ’betrokkenheid van ouders en per-
soneel bij de MR’. Daarom wil ik namens de MR benadruk-
ken; hebben jullie vragen, dingen waar je mee zit of gewoon 
nog een goed advies, laat het een van ons weten en wij ne-
men dit mee in onze vergadering, waarover jullie vervolgens 
weer kunnen lezen in onze notulen. Leest u mee? 

•  Onze notulen vindt u bij handige documenten op Varen-
derWijs en LOVK.nl > Bestuur en MR, bij het kopje Mede-
zeggenschapsraad.

•  Daar vindt u ook het overzicht van alle MR-leden met tele-
foonnummers.

•  Mailen naar de MR kan via mr@lovk.nl.

notuleren… 
kun je leren!

Judith Leunis, ouderlid van de MR

Met liefde delen we hem altijd uit aan onze schippersouders: de LOVK-vlag. Wat worden 
we altijd blij als we hem in de mast van een schip zien wapperen! 
Voor onze ouders onderling is de vlag een teken van herkenning: ’Dat is ook een binnen-
vaartschip met aan boord kinderen die naar school gaan bij de LOVK!’ 
Een nieuwe vlag nodig? Vraag erom bij uw mentor.

Liefde voor… 
de LOVK-vlag
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Liefde voor…
ondersteuning  

van jongeren’
In onze maatschappij zien we dat er jongeren zijn die moeite hebben om een vaste 
koers te varen. Dit kan komen doordat er niet altijd vanuit een veilige haven geva-
ren kan worden. De stichting Time Inn in Dordrecht heeft tot doel jongeren een 
steuntje in de rug te geven bij het groeien naar zelfstandigheid. Time Inn staat voor 
’een herberg waar gastvrijheid, samen eten, luisteren naar elkaar en elkaar helpen 
erg belangrijk zijn’.

Willeke van Dijke, mentor bij de LOVK en straks gastouder bij een nieuwe locatie 
van Time Inn, vertelt: ”Mijn man René en ik gaan binnenkort eindelijk verhuizen naar 
een woonruimte waar we met andere echtparen een ’herberg’ zijn voor jongeren. 
Hoewel we nu nog bezig zijn met het rondkrijgen van alle vergunningen en er straks 
veel gerenoveerd en geklust moet worden, zijn we blij nu het echt gaat gebeuren!
Onze inspiratie halen we uit de Bijbel. Er is een verhaal over een jongetje dat vijf bro-
den en twee visjes aan Jezus gaf en zo een grote groep mensen te eten gaf. Er waren 
twaalf manden met eten over. Er staat niet in de Bijbel wat er met dat overgebleven 
eten is gebeurd. Misschien werd het overgebleven eten wel aan het jongetje mee 
naar huis gegeven en zei hij tegen zijn moeder: ”Kijk eens mam, wat ik heb gekre-
gen?” 

”Liefde voor jongeren, liefde die je mag geven en waar je nog veel meer van terug-
krijgt!”

...voorlezen
Marjolein van der Jagt, mentor

Gezellig voorlezen. U doet het vast weleens en misschien 
heeft u ook herinneringen aan vroeger, toen u zelf werd 
voorgelezen. Voorlezen is goed voor kinderen, vanaf hun 
geboorte tot aan de puberteit. Wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat tien minuten per dag voorlezen bijdraagt aan 
een beter taalgevoel, een beter taalbegrip en een verrijkte 
woordenschat van een kind. En dat geeft een stevige basis 
aan de start van de schoolcarrière. Kinderen leren dan ge-
makkelijker zelf lezen, hebben meer inzicht in de wereld om 
zich heen en komen tot betere leerprestaties.

Maar de effecten van voorlezen gaan verder dan dat. Het is 
ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door bij-
voorbeeld naar uw gezichtsuitdrukking te kijken tijdens het 
voorlezen leren kinderen hoe emoties geuit kunnen worden. 
Ze leren zich verplaatsen in de personages in het verhaal, bij-
voorbeeld in te gaan op de vraag ’Wat zou jij doen?’. Kinde-
ren ontwikkelen hierdoor hun empathisch vermogen. Voor-
lezen bevordert ook de fantasie en creativiteit, bijvoorbeeld 
in het bedenken van oplossingen voor een ’probleem’ van de 
hoofdfiguur. Het zorgt ervoor dat kinderen leren zich te con-
centreren, leren na te denken. Bovendien biedt het hen de 
mogelijkheid om hun eigen emoties te verwerken, met name 
als het over iets gaat wat zij zelf ook hebben meegemaakt. 
Naast al deze voordelen is voorlezen ook bevorderlijk voor de 
rust in het gezin en voor het verstevigen van de band met 
het kind. 

Voorlezen… wie doet dat nu niet? 
Lees het artikel in Ouders van nature 

...lezen

Willeke van Dijke, 
mentor
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...prentenboeken
Ingrid Heuseveldt, leerkracht en mentor 

Prentenboeken, mijn kasten staan er vol mee. Op iedere verjaardag krijg ik nog steeds pren-
tenboeken. Ik kan geen boekwinkel voorbij lopen zonder dat ik er een koop. Ik ben gek op 
prentenboeken en lees er bijna iedere dag wel eentje voor in mijn groep.

Waarom zijn prentenboeken eigenlijk zo leuk? Allereerst hebben ze vaak schitterende platen. 
Het is leuk om ze samen met de kinderen in de klas te bekijken en ze te laten fantaseren bij 
wat ze zien. Door leuke en spannende verhalen voor te lezen en door samen naar de plaatjes 
te kijken leren ze bovendien om goed te luisteren en zich te concentreren. Kinderen leren om 
zich in te leven in de personages en om emoties die erin voorkomen te herkennen. Ook leren 
ze oorzaken en gevolgen te herkennen en verbanden te leggen.

Door het lezen van prentenboeken komen de kinderen in aanraking met letters en wordt 
de woordenschat vergroot. Een van de beste manieren om kinderen iets te leren is door te 
herhalen. Door het prentenboek vaker samen te bekijken herkennen de kinderen de woorden 
en zinnen bij de plaatjes. Ze 
kunnen het verhaal vaak 
bijna letterlijk navertel-
len. Maar het allerleukste 
van het voorlezen van een 
prentenboek is het ’mee-
nemen’ van de kinderen 
in het verhaal. Dit doe ik 
door het boek spannend 
voor te lezen en gebruik te 
maken van verschillende 
toonhoogtes. Ook wissel ik 
af met hard en zacht stem-
geluid. 

Door de kinderen nu al 
te laten ervaren hoeveel 
plezier er uit lezen kan 
worden gehaald, hoop 
ik dat zij lezen leuk blij-
ven vinden… en later 
net zoveel boeken ko-
pen als de juf!

Tips Prentenboeken

Samen kunnen 
we alles
Ingrid en Dieter Schubert
Lemniscaat

”Een hele tijd is hij stil. 
Dan piept hij: ’Dit is ... héél 
bijzonder’. Wát is het?”
Beer en Egel schieten 
te hulp als Bever bij de 
bouw van zijn burcht 
gewond raakt. Bever 
mag rustig bijkomen 
in het hol van Beer, terwijl zijn 
vrienden samen de kapotte burcht herbouwen.
Een prachtig prentenboek over vriendschap en er voor 
elkaar zijn. Geweldig boek voor kinderen van alle leeftij-
den, het boek biedt stof tot praten.

Gewoon zoals je bent
Janny Lambert
Uitgeverij Veltman

Kleine Snuf kan niet in de rij 
lopen.
Er is ook zoveel te zien – zoals 
Girafs superlange steltpoten
en Gnoes puntige prikhoorns.
En dan ziet hij Krokodils hap-
snap-tanden...
Kijk uit, kleine Snuf! 

Je hoeft niet te zijn als een 
ander om bijzonder te zijn; je 
bent uniek, geliefd en heel speciaal zoals je bent.

Met ’liefde voor lezen’ bijbrengen kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Daarom geeft de LOVK bij elke geboorte een 
’Boekstartkoffertje’. 
Op de foto links Noor Albregts met een ’Boekstartkoffertje’ dat 
ze kreeg van de LOVK. 
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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

de binnenvaart

Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

LOVK, constant vernieuwend
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