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Koers
bericht

De keuze is reuze!
Dit is een gevleugeld gezegde, maar als er veel te kiezen valt, kan een keuze 
maken lastig zijn. Is keuzestress een fenomeen van deze tijd? Vroeger was 
er eenvoudigweg niet veel te kiezen, het was goed of fout, zwart of wit. 
Momenteel is er voor alles ook een grijze, lichtgrijze of donkergrijze variant, 
tussenvormen lijken het. Kies zelf maar, zoek het maar uit.

Bewust hebben we dit keer gekozen voor het thema: Keuzes maken, wat 
kies jij? Als team kiezen we voor een bepaalde cultuur binnen de LOVK, een 
open en eerlijke structuur die mogelijkheden biedt tot ontplooiing, ruimte en 
vertrouwen. Het mooie van keuzes maken is dat die keuzes uiteindelijk bepalen 
wie je als persoon bent of wat je als organisatie uit wilt stralen. Zo leggen we 
bewust de verantwoording laag in de organisatie neer, waardoor iedereen 
zich verantwoordelijk voor en betrokken voelt bij het onderwijsproces en de 
keuzes die gemaakt worden. Men denkt -al dan niet in werkgroepen of in de 
MR- mee in de ontwikkeling van beleidstukken, nieuwe methodes, onderwerpen 
voor studiedagen, promotiefilmpjes e.d. Ook de juffen voor de klas en de 
mentoren maken bewuste keuzes over hoe zij de kinderen een leerzame veilige 
leeromgeving willen bieden en op welke manier zij ouders willen begeleiden en 
steunen in het lesgeven aan boord.

Jonge kinderen vinden het maken van keuzes lastig. Ze kúnnen gewoonweg 
niet kiezen wat ze willen. Meestal willen ze alles. Hoe leren we onze kinderen 
kiezen en de gevolgen hiervan te overzien? Wat te doen als je spijt hebt van je 
keuze? Hoe los je dat dan op? Op school leren we de kinderen kiezen door op het 
kiesbord een activiteitenkeuze te maken. We leren de kinderen ook hoe zij zich 
willen gedragen tegenover elkaar. Een keuze waar we vierkant achter staan.

Onze ouders staan ook voor keuzes die niet altijd even makkelijk zijn. Blijven 
we samen aan boord als de oudste naar een school aan de wal gaat? Welk 

soort onderwijs vinden we prettig voor onze kinderen? Wat voor kleding trek 
ik ze aan naar school? Wat geef ik ze mee in de broodtrommel? Hoe 

kiezen we voor het juiste internaat of hoe geven we het vorm als 
we gedeeltelijk aan de wal gaan? Vele keuzes waar je als ouders 

voor komt te staan. 

Al deze keuzes en beslissingen komen aan bod in deze 
Langszij. We hopen dat u er veel leesplezier aan beleeft en 

dat het u en uw kinderen een helpende hand biedt bij het 
maken van de juiste keuzes!

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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En toch…

...maak je soms keuzes die tijdens het opvoeden dwars in-
gaan tegen de gedachte van het consequent zijn. Soms moet 
je gewoon inconsequent zijn en dat heeft alles te maken 
met dat elk kind simpelweg anders is. 
Mijn man en ik hebben drie kinderen en wanneer ik een ge-
dekte tafel wil, heb ik drie varianten aan vragen. Want bij 
onze oudste dochter kan ik gewoon vragen stellen en dan 
doet ze het, terwijl onze zoon gebaat is bij een duidelijke me-
dedeling ”jij dekt de tafel”. En de jongste ziet er graag iets 
tegenover staan, bijvoorbeeld dat ze na het eten nog even 
buiten mag spelen. 

Soms is dat best lastig; want de keuze die je voor het ene 
kind maakt, is voor het andere kind helemaal niet zo goed. 
Het ene kind mag wel langer opblijven als hij twaalf is, ter-
wijl het andere kind heel veel slaap nodig heeft en langer op-
blijven niet zo verstandig is. Het ene kind moet zijn hele bord 
leeg eten, terwijl je bij het andere kind allang blij bent dat er 
twee lepels groenten naar binnen zijn gegaan. 

Eigenlijk staat en valt dit alles met het heel goed kennen van 
je kind; wat heeft hij nodig, wat past bij hem? Wat heeft je 
kind nodig als het gaat om keuzes die je binnen de opvoe-
ding maakt?

Wanneer je je kind goed kent en je daar je benadering op 
aanpast doe je het eigenlijk al automatisch goed. 
En als je twijfelt? Ik heb mijn zoon eens gevraagd wat hij het 
handigste vond. Moet ik het aan je vragen om de tafel te 
dekken? Moet ik zeggen -net als zijn favoriete juf altijd deed- 
”het is geen vraag maar een mededeling?” Hij was heel dui-
delijk: ” je moet gewoon zeggen wat ik moet doen.” En die 
afspraak stond, voortaan werd het ”dek de tafel!”
Dus kies wat bij je kind past, vraag je kind je hiermee te hel-
pen en nog leuker: dek eens samen de tafel. 
Eet alvast smakelijk! 

Wat is het juiste antwoord? 
m	 Wil	jij	even	de	tafel	dekken?
m	 Jij	dekt	de	tafel.	
m	 	Als	jij	even	de	tafel	wilt	dekken,		

hoef	jij	straks	niet	af	te	ruimen.	

Een beetje een gemene vraag. Alle antwoorden zijn namelijk goed. Wanneer je als ouders 
gewend bent om geen vragen te stellen aan je kind -om discussies te voorkomen en omdat 
je duidelijk wilt zijn- dan is antwoord 2 waarschijnlijk de meest logische keuze. 

Keuzes  bij de opvoeding 
Lydia	Nijenhuis,	managementassistente/mentor	peuters

Vorig schooljaar zijn we 
gestart met het vernieu-
wen van VoorSprong, ons 
lespakket voor peuters. Eén 
van de uitgangspunten van 
dit nieuwe pakket is het 
maken van keuzes. 

Ouders hebben in het ver-
nieuwde pakket vele keuzes 
te maken. Met welk thema 
ga ik nu verder? Welke ac-
tiviteiten passen bij mijn 
peuter? Kiezen tussen ac-
tiviteiten is noodzakelijk, 
er zitten namelijk minder 
schooldagen in een week 
dan activiteiten per week! 
We willen de ouders laten 

Kiezen in het nieuwe peuterpakket
Elzelien	de	Vormer	en	Anneke	van	IJken,	projectgroep	Peuterpakket

ervaren dat zij zelf keuzes 
kunnen maken die bij hun 
kind passen. We werken 
aan een brede ontwikke-
ling, dus als je kiest voor een 
motorische activiteit zitten 
daar ook doelen voor taal, 
rekenen en sociaal-emoti-
onele ontwikkeling aan ge-
koppeld. 
Binnen de activiteiten is 
er de keuze voor ’moeilij-
ker’ of ’makkelijker’. Ouders 
kunnen het niveau van de 
activiteit aanpassen aan 
het ontwikkelingsniveau 
van hun peuter, zo blijft de 
activiteit voor je peuter uit-
dagend. 

Inmiddels is het pakket door 
een aantal ouders getest. 

Ons testpanel was erg en-
thousiast! Een greep uit de 
reacties:
-  Wat hebben we veel ple-

zier tijdens de activiteiten!
-  Heerlijk om niet alles te 

hoeven doen, maar keuzes 
te kunnen maken.

-  Dit pakket sluit goed aan 
bij onze dagelijkse bezig-
heden.

-  Goed te combineren met 
mijn groep 1 leerling.

-  De fantasie van mijn peu-
ter werd echt geprikkeld 
tijdens de activiteiten!

Kies jij de nieuwe naam voor het peuterpakket? 

Als het pakket straks klaar is, rest ons nog één keus. 

Wat wordt de nieuwe naam van dit lespakket? Kies jij 

de nieuwe naam? Het liefst natuurlijk een naam die 

past bij ’VoortVarend’. We zien jouw tip voor een mooie 

naam graag binnenkomen op landelijk.bureau@lovk.nl. 

De bedenker van de gekozen naam mogen we belonen 

met een mooie cadeaubon!
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Kiezen voor 
wennen op de 

ligplaatsschool
Anneke	van	IJken,	leerkracht	en	mentor

Op onze ligplaatsscholen mogen peuters voordat ze hele da-
gen welkom zijn, komen wennen. Hoe zat het ook al weer 
met dat wennen? En waarom geven we dat op deze manier 
vorm? Ze kunnen toch gewoon naar school? 

Peuters mogen tussen de leeftijd van 3 jaar en 4 maanden 
en 3 jaar en 6 maanden per week twee dagdelen op onze lig-
plaatsscholen komen wennen. In de praktijk is dat meestal 
van ’s morgens 09.00 uur tot 12.00 uur. Dit is vergelijkbaar 
met het aantal uren dat peuters aan de wal naar de peuter-
speelzaal kunnen. 

We kiezen hiervoor omdat het verschil in ontwikkeling en 
concentratie tussen de peuters en de kleuters in de groep 
behoorlijk groot is. Gelukkig kunnen we de groepen regel-
matig splitsen waardoor zowel de peuters als de kleuters 
op hun eigen niveau kunnen spelen en ontwikkelen. Peuters 
zijn tijdens – en vaak ook nog na – de wenperiode erg on-
der de indruk van alles wat er gebeurt op school. Om 12.00 
uur heeft een peuter aan zoveel verschillende activiteiten 
meegedaan dat hij voor één dag genoeg heeft beleefd en dit 
’s middags thuis op zijn eigen manier kan verwerken. Vaak 
vallen peuters spontaan in slaap in de auto als ze zijn opge-
haald! Door het schoolbezoek in deze wenperiode rustig op 
te bouwen overprikkelen we de peuters niet en blijft het een 
plezier om naar school te gaan.

Vanaf 3 jaar en 6 maanden mogen peuters in principe de 
hele dag op de ligplaatsschool komen. Maar… ieder kind is 
uniek! Naast de vaste afspraken kijken we naar het kind. Wat 
kan jouw peuter aan? De groepsleerkracht en mentor van 
jouw peuter bekijken samen met de ouders wat het beste 
is voor het kind. Merk je dat je peuter na twee dagen naar 
school erg moe is? Laat hem dan lekker een dagje aan boord 
of thuis bijkomen. Samen zorgen we ervoor dat alle peuters 
graag naar onze ligplaatsscholen komen. 

Kiezen met het kiesbord
Margreeth	Radenborg,	leerkracht	en	mentor

Kiezen, dat is best lastig. Om goed te kunnen 
kiezen gebruik je niet alleen je gevoel, maar 
ook je verstand. Het liefst zou je die choco-
ladereep in één keer op eten, maar dan is hij 
wel op en heb je morgen niets meer.

Nadenken over wat je kiest en de gevolgen 
van je keuze ervaren is iets wat kleuters mo-
gen leren. Daarom hebben we in de klas een 
keuzebord. Op dit bord hangen foto’s van ver-
schillende materialen waarmee de kinderen 
mogen spelen. Willen ze met de schepen? Of 
liever een spel uit de kast? Aan hen de keus. 
Met een kaartje voorzien van hun naam mo-
gen de kinderen om de beurt iets kiezen wat 
ze willen doen. Het kaartje hangen ze op bij 

het materiaal van hun keus. Opdracht daarna 
is wel dat ze hier ook een bepaalde tijd daad-
werkelijk mee spelen.
 
Maar wat kiest je vriendje? Soms is de keuze 
aan jezelf. Kun je kiezen voor dat wat je zelf 
graag wilt? Wat als je vriendje iets anders 
wil? Ook gebeurt het dat een kind in de pop-
penhoek wil spelen, maar ziet dat hier geen 
plaats meer is. De ruimte voor de naamkaart-
jes achter de foto is vol. Dat is lastig! Soms 
duurt het even voor een kind zich over deze 
teleurstelling heen heeft gezet. Dat mag, een 
teleurstelling moet je even verwerken. En oe-
fening baart kunst. Dat wat je leert in het 
klein, helpt je bij het grote. 

Toen ik klein was hadden mijn zus en ik een favoriete plek in 
de brandgang achter ons huis. De brandgang lag iets lager 
dan onze achtertuin dus als het geregend had veranderde 
dit plekje in een modderbadje. Uren konden we dan spelen 
in de modder, parfum maken van rozenblaadjes en regen-
water of soepjes maken van blubber, takjes en verschillende 
blaadjes. Mijn ouders hadden er geen moeite mee als we 
vies werden. 

Vandaag de dag leren en ontdekken kinderen veel meer 
online, en dat terwijl spelen met natuurlijke materialen zo 
belangrijk is. Als ik op het schoolplein de zandbak open zie 
ik altijd blije gezichtjes. Kinderen vinden het heerlijk om met 
zand en water te spelen. Ze kunnen zelf bedenken wat ze 
met het zand en water willen doen, het maakt niet uit als 
het kapot gaat. Ze beginnen gewoon weer opnieuw. Zo ont-
staan de mooiste taarten en grote kuilen.

Toch schrik ik regelmatig van de opmerking die kinderen 
maken dat hun kleding niet vies mag worden en ze dus niet 
in de zandbak kunnen spelen. Met een pruillipje bekijken ze 
vanaf een afstandje de kinderen die wel in de zandbak mo-
gen spelen. Ook betrap ik mijzelf er wel eens op dat ik als juf 
dingen ga verbieden omdat ik zie dat ze hele mooie kleren 
en schoenen aanhebben.

Lekker kliederen met modder stimuleert de sensorische en 
motorische ontwikkeling. Kinderen zijn bezig met het ont-
wikkelen van hun fijne motoriek als ze met hun handen voe-
len hoe zacht het zand is. Naast voelen kun je zien hoe het 
zand verandert als je water toevoegt en kun je ruiken hoe de 
aarde ruikt als het nat is. 
Eigenlijk ontnemen we de kinderen dus veel leermomenten 
als we zeggen dat ze niet in de zandbak mogen spelen en 
hun kleding netjes moeten houden. U vond het vast ook 
leuk om in de modder te spelen?!

Keuzes op de ligplaatsschool...

Kledingkeuze
Ingrid	Heuseveldt	en	Margreet	van	der	Zwan,		

leerkracht	en	mentor
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Keuzes op de ligplaatsschool...

Waarom kiezen we 
ervoor om bij de LOVK

 al te starten met 
verkeerslessen?

Ingrid	Heuseveldt,	leerkracht	en	mentor

Verkeer is iets waar elk kind mee te maken krijgt. 
Op weg naar school of het internaat komen peuters 
en kleuters al in verschillende verkeerssituaties te-
recht. Of ze nu gaan lopen, met de fiets komen of in 
de auto stappen, ze ervaren het verkeer, het maakt 
deel uit van hun directe omgeving. En welk kind is 
er nu niet onder de indruk van grote graafmachi-
nes, of die vuilniswagen die langs rijdt? 

Kinderen ontwikkelen zich in fasen. Dat geldt voor 
hun kennis, maar ook hoe snel ze moeten reageren 
op hun omgeving. Juist om de kinderen in al die fa-
sen te bereiken moet je vroeg beginnen. Als leer-
krachten zijn we ons ervan bewust dat onze leerlin-
gen minder ervaring opdoen in het verkeer dan hun 
leeftijdsgenootjes die aan de wal wonen. Daarom 
vinden wij het belangrijk om wekelijks verkeersles 
te geven en eens per maand een praktijkles. Hier-
door leren onze leerlingen al vroeg hoe ze regels 
en vaardigheden in het verkeer toe kunnen passen. 
Hierbij kun je denken aan veilig leren oversteken, 
en wat doe je als je bal zomaar de straat op rolt? 
Ren je er achteraan, of kijk je eerst goed om je heen 
of het veilig is om de straat op te lopen? 

Omdat we hier zo bewust mee bezig zijn kregen we 
op 20 september door de wethouder van verkeer, 
Rik van der Linden, het verkeersveiligheidslabel 
School op Seef uitgereikt. Hiermee laten we zien 
dat we veel aandacht hebben voor verkeersveilig-
heid en we zijn er best een beetje trots op! 

Wat is handig voor op school? •  Gekleurde, niet al te nette kleding. Vraag jezelf af of je 

het erg vindt als het vies wordt. •  Strakke broekspijpen en rokjes of jurkjes tot of boven de 

knie. Wijde pijpen of lange rokken staan schattig, maar 

komen snel tussen de fietswieltjes en er mee rennen gaat 

ook niet zo makkelijk•  Mouwen die je makkelijk op kunt rollen. Ook handig bij het 

handen wassen!•  Laagjes kleding (maar leer je kind dan wel meteen dat hij 

z’n vestje of trui in z’n tas stopt als hij het niet meer dragen 

wil, een ruime tas is dus ook heel handig)
•  Een jas met een makkelijke rits of grote knopen.
•  Schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen doen en 

die tegen een stootje kunnen.•  Broeken die makkelijk los te maken zijn (schuifknoop en 

geen riem!), kinderen kunnen weleens haast hebben als ze 

naar de wc moeten. •  Een pet voor als het zonnig is (liefst met naam aan de 

binnenkant)
•  Voor de winter een kolletje i.p.v. een sjaal, reuze handig!

•  Handschoenen aan een koordje; trek het  
koordje ook door het ophanglusje, dan  
blijven ze in de jas.•  Ook handig: schrijf de naam van je kind  
op het waslabeltje in zijn of haar jas.  
Zeker handig bij meidenspijkerjasjes,  
die lijken allemaal op elkaar. 5



Even voorstellen…

Mary’s keuze
Ik ben Mary Bakels, getrouwd met Johan. Wij hebben 
twee zonen, Sam (17 jaar) en Jeroen (20 jaar) en wonen 
in Dordrecht. Inmiddels heb ik 29 jaar in het reguliere 
basisonderwijs gewerkt. Daarvan heb ik de eerste ze-
ven jaar in Klundert gewerkt en daarna 22 jaar met veel 
plezier op de Oranje Nassauschool in Dordrecht. 
Ik heb veel ervaring in groep 1, 2 en 3. Jonge kinderen 
hebben mijn voorkeur. Ik vind ze puur, enthousiast, fan-
tasierijk, ondeugend en lief. 

Via Ingrid Heuseveldt (leerkracht en mentor en een goede vriendin van mij) kreeg ik leuke 
verhalen te horen over de LOVK. Daar werd ik zo enthousiast van, dat ik afgelopen maart 
gesolliciteerd heb op de vacature. Ik werd aangenomen en sta één dag voor de klas en 
vervul anderhalve dag mentortaken. 
Nu ik dit stukje aan het schrijven ben, heb ik drie weken gewerkt. In het begin was het 
spannend om een vertrouwde school los te laten en een nieuwe start te maken. Maar ik 
ben zo blij met deze keuze! Een prettige organisatie, waarbij alles goed op orde is. Fijne col-
lega’s, die professioneel, betrokken en behulpzaam zijn. Leuk om de ouders te leren kennen 
en met hen samen te werken. En ik bof dat ik weer jonge kinderen kan begeleiden in hun 
ontwikkeling. Het voelt als een warm bad. En wat is het geweldig om een boordbezoek te 
doen. Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan. 

Jonge kind specialist
Anneke	van	IJken,	leerkracht	en	mentor

Tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding was voor mij de keuze tussen het 
jonge of het oudere kind al snel duidelijk: Mijn hart ligt bij het lesgeven aan 
jonge kinderen. Wat een fantasierijke, enthousiaste en energieke wezentjes 
zijn onze peuters en kleuters! En wat kunnen ze je verrassen met hun inzich-
ten! 
Een aantal jaar terug heb ik de opleiding tot Jonge Kind Specialist gevolgd. 
In deze opleiding heb ik mijn kennis over het lesgeven aan jonge kinderen 
inhoudelijk verbreed en verdiept. 
Jonge kinderen leren door te spelen. Dit doen ze eerst nog alleen en kijkend 
naar hun klasgenootjes, en uiteindelijk gaat dit van naast elkaar naar samen 
spelen. Op onze ligplaatsscholen willen we onze leerlingen graag alle gele-
genheid geven om zich spelenderwijs en met elkaar te kunnen ontwikkelen. 
Aan boord spelen met broertjes en zusjes is nou eenmaal anders dan het 
spelen in de klas. 
In de opleiding heb ik o.a. geleerd hoe we de speelhoeken in de klas zo kun-
nen inrichten dat ze uitdagen tot ontdekken en daarmee tot ontwikkelen. Bij 
het inrichten van een speelhoek worden de leerlingen zelf ook betrokken. Ze 
denken mee over materialen die bij het huidige thema in de groep passen. Re-
gelmatig voegen we nieuw materiaal toe in een speelhoek of brengen we een 
probleem in om nieuwe spelimpulsen te geven. En tussen al het spelen door 
leren de leerlingen omgaan met anderen, hun eigen ideeën aan te passen en 
aan te sluiten bij de ander, doen ze reken- en taalinzichten op, leren ze stop-
pen met spelen als het daar tijd voor is en natuurlijk zijn ze medeverantwoor-
delijk voor het netjes opruimen van de speelhoeken zodat er de volgende dag 
weer net zo fijn gespeeld kan worden!

Irene’s keuze  
voor pensioen
Irene	Kesting

Na enig wikken en wegen heb ik besloten 
om deze fantastische baan op te geven. Ik 
heb gekozen voor meer vrije tijd en ga met 
pensioen!
Gelukkig heb ik inmiddels een half jaar 
kunnen wennen aan het idee en nu is het 
tijd voor andere dingen, zoals varen met 
onze boot. We hebben die nog niet zo lang 

en er valt een hoop te ontdekken. Een vaarbewijs is het begin, maar varen 
moet je leren. En dat is erg leuk. 
En om zeeën van tijd te hebben is heerlijk! We hebben kleinkinderen om op te 
passen, ik ga veel lezen en eindelijk eens foto’s uitzoeken.
Misschien kom ik jullie nog eens tegen op het water, en om af te sluiten waar-
mee de kinderen de dag op school in de kring beginnen:
Ik was juf Irene en mijn schip heet Boei’end. Als ik jullie zie onderweg, dan zal 
ik zwaaien! Zwaaien jullie terug? 

Mijn keuze voor de LOVK
Ronella	van	Walsum,	mentor

Ik ben Ronella van Walsum – de 
Vries, 38 jaar en woon in Dordrecht. 
Sinds 2005 ben ik werkzaam in het 
onderwijs. Ik ben gestart met lesge-
ven bij de middenbouwgroepen en 
vervolgens hier en daar een uitstapje 
naar boven of beneden gedaan. De 
laatste 5 jaar was ik werkzaam als 
intern begeleider op een basisschool 
in Dordrecht.

De binnenvaart is geen onbekend 
terrein voor mij. Ik ben de jongste 
telg van het gezin fam. de Vries. Mijn 
ouders waren de eigenaars van het 
m/s Euploia. 
Mijn man is Ronald van Walsum en 
zijn ouders zijn nog enkele weken ei-
genaars van het m/s Mededinger uit 
Vreeswijk. 
Ronald en ik hebben samen 3 doch-
ters: Merel (8 jaar), Benthe (6 jaar) en 
Renske (3 jaar). Ronald werkt als seni-
or ontwerper bij Arcadis Nederland. 

Ronald en ik zeggen altijd voor de 
gein dat wij de ’bootvluchtelingen 
met heimwee’ zijn. Ik moet toege-
ven dat ik enigszins nostalgisch ben. 
Kerst vieren aan de wal is toch niets 
in vergelijking met Kerst in de Ruhr 
of een jong gezinnenweekend wat 
de oudere versie van het Hemel-
vaartweekend is. 

Voor mij is de vraag ”Waarom heb 
je voor de LOVK gekozen?” snel be-
antwoord. Het past bij mij. Het is 
genieten als ik een boordbezoek heb; 
rondrijden naar plaatsen, de geur 
van het water en schepen, zoeken 
naar havennummers, het aan boord 
komen, etc.
En wat heerlijk om met ouders, leer-
kracht en mentor ervoor te zorgen 
dat ieder kind startklaar wordt ge-
maakt voor de periode aan de wal. 
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Een internaat kiezen
Rieke	Voorstad,	mentor	en	specialist	ouderbetrokkenheid	

Voor schippersouders komt met de start bij de LOVK ook de vraag om de hoek kijken 
’wat gaan we daarna doen?’ Blijven we samen varen en gaat ons kind naar het internaat 
of gaan we als gezin aan de wal wonen? Het leven aan boord wordt ineens een stuk 
gecompliceerder, naast het lesgeven aan je kind moet er ook nagedacht worden over 
de toekomst. 

Wanneer je kiest om samen te blijven varen en de stap naar het internaat te zetten, 
staat het volgende keuzemoment voor de deur. Voor welk internaat gaan we kiezen? 
Hier twee tips van collega-schippers die deze keuze al hebben gemaakt: 
1   Bekijk of de afstand naar het internaat goed aan te rijden is vanuit het vaargebied, je 

zult die afstand iedere week vier keer moeten rijden. 
2.  Wonen er vrienden en of familie van jullie in de buurt van het internaat? Het is een 

fijn idee dat zij stand-by kunnen staan bij calamiteiten. 

Tot slot nog een advies vanuit de LOVK. Bezoek, als je kind in groep 1 zit, vast wat inter-
naten, zodat begin groep 2 de keuze definitief gemaakt kan worden. Je kind kan dan in 
groep 2 langzaamaan gaan wennen op het internaat door middel van speelafspraakjes, 
een paar keer mee eten en een nachtje logeren. 
In het voorjaar van 2022 zal er voor de wenperiode naar het internaat toe een activitei-
tenset voor aan boord beschikbaar zijn. Je kunt je mentor hiervoor benaderen.

Kiezen voor de LOVK
Ilonka	Toers	Bijns,	mentor	

Sinds augustus 2021 werk ik bij de LOVK. Ondanks dat ik net begonnen ben, voel ik mij al als 
een vis in het water. Hoe ik hier terecht ben gekomen?

Als je jong bent is het lastig om precies te weten wat je wilt. Dat was bij mij ook het geval. Ik 
ging Commerciële Economie studeren en kreeg een functie bij een verzekeringsmaatschap-
pij. Een leuke baan, maar niet de plek waar mijn ambities lagen. Organiseren, plannen, met 
mensen omgaan en vooral met kinderen, daar ligt mijn kracht. 

Toen heb ik het roer helemaal omgegooid. In de avonduren ben ik de PABO gaan doen. Best 
een uitdaging want ik had al een gezin met jonge kinderen, en ik moest werken èn stage 
lopen. In de loop der jaren heb ik lesgegeven aan alle groepen, maar mijn liefde voor kleuters 
was het grootst. Ze zijn zo puur en enthousiast, daar word ik blij van! Na 15 jaar voor de klas 
te hebben gestaan, was ik toe aan een nieuwe uitdaging, maar wat? Lastige zoektocht, want 
ik wilde het onderwijs niet verlaten en zeker niet mijn lieve kleutertjes. Een begeleidende en 
adviserende rol is wat ik zocht. En meer vrijheid en flexibiliteit vond ik ook belangrijk. Bij de 
LOVK is alles samengekomen. Ik heb eindelijk de koers gevonden die ik wil varen en hoop dat 
ik nog lang deze richting op mag blijven gaan.

Mijn eerste boordbezoek als mentor

Keuzes maken.
Andrea	de	Waardt,	LOVT

Twee jaar geleden na een oproep maakte ik de keuze om in het bestuur van de LOVT te gaan; 
het landelijk oudercontact voor de trekkende beroepsbevolking. In eerste instantie voor mij 
vrij onbekend. Wie zijn dat eigenlijk en wat doen ze dan? Eigenlijk doen ze heel veel, zonder 
dat veel mensen dat zien.

Als onze kinderen de leeftijd van 6 jaar bereiken mogen ze naar de basisschool en verlaten het 
warme bad van de LOVK. Ook dan is er een keuze gemaakt.
Gaan de kinderen naar het internaat of gaat moeder naar de wal? Dit zijn ingrijpende keuzes.

Wij van de LOVT willen u daarbij helpen. Ons bestuur heeft ouders op internaten in verschil-
lende delen van het land. Allemaal met hun eigen ervaringen.

Tot slot nog een nieuwtje: ook nu is het weer gelukt -in samenwerking met ouders- de subsi-
die voor de opvang van onze kinderen te verlengen voor 5 jaar.
Iedere keer is dat weer spannend; een keuze van de overheid die voor onze doelgroep grote 
gevolgen kan hebben. Dat die subsidie opnieuw is toegekend geeft rust!



...voor het 
schippersleven

Familie	Ooms,	Fiat	Voluntas

Als landrot wist ik heel weinig van de binnen-
vaart. Als ik de schepen voorbij zag varen vond 
ik het vooral idyllisch. ’s Avonds in het donker de 
lampjes aan. Het zag er heel gezellig uit. Het leek 
me zo’n heerlijk rustig onbevangen leven. Een 
echt eilandje waar elke dag de zon scheen.
En toen kwam ik Nico tegen. Het werd me al snel 
duidelijk dat hij een echte schipper in hart en nie-
ren is. Met de paplepel ingegoten. Het is geen be-
roep, maar een manier van leven.

En zo ging ik het avontuur aan. Samen varen op 
ons eigen schip de ’Fiat Voluntas’. Ik dacht dat ik 
op vakantie ging. Daar kan ik nu echt om lachen. 
Daar kwam ik met 2 linkerhanden aan boord. Al-
les moest ik nog leren. Maar dat leer je gauw ge-
noeg als je in het diepe wordt gegooid. Figuurlijk 
dan…

Inmiddels hebben we 6 kinderen in de leeftijd van 
1 tot 14 jaar. En wat mooi om te zien dat zij het 
schippersleven ook zo spontaan meekrijgen. Die 
hebben een voorsprong die je als je van de wal 
komt nooit kan inhalen. Dat is zo mooi! Daar ben 
ik soms wel een beetje jaloers op…
Doordeweeks gaan de oudste 4 kinderen naar het 
schippersinternaat, waar het heel goed gaat. En 
in het weekend zijn we aan wal, zodat we niet 
zoveel auto hoeven te rijden. Maar de vakanties 
zijn feest! Als we weer compleet aan boord zijn, 
op ons eigen eiland.

Keuzes van ouders...

Wat zit er voor lekkers in die tas?..
Corine	Salacroup,	leerkracht

Elke schooldag gaat het mee: de rugtas gevuld met (gezond) lekkers voor in de pauzes. Elke keer 
weer maken wij als ouders de keuze: wat geven wij vandaag mee? Wordt het die chocoladekoek, een 
paar spekjes of snoep? Of gaan we voor die banaan, komkommer en een stukje worst? Zoals jullie 
weten is de keuze reuze! Dit maakt het kiezen er zeker niet gemakkelijk op. 

De afgelopen weken hebben wij op de ligplaatsscholen gewerkt over gezond eten en drinken. Er is 
veel nagedacht over waarom iets gezond of ongezond is voor je. De kinderen kunnen al goed ver-
woorden waarom vitamine in voeding zo belangrijk is. Bijvoorbeeld dat alles waar suiker in zit, heel 
erg lekker smaakt. Maar ook dat juist producten met veel suiker niet heel goed voor je zijn.

Als medewerkers van de LOVK willen we graag 
het goede voorbeeld geven en nemen daarom 
vooral gezond lekkers mee naar school. Mooi 
om te zien dat kinderen geïnteresseerd zijn over 
de ’plantjes’ in de thee, het uitproberen van ver-
schillende soorten fruit en groente of nootjes. 
En om er dan achter te komen hoe lekker ge-
zond eten smaakt! 

Fijn om te zien dat de gevulde tassen van onze 
leerlingen met zorg ingepakt worden zoals op 
de foto te zien is. Een goede keuze, waar onze 
kinderen gezond groot mee kunnen worden!

Bij de LOVK zijn we er trots op dat we met ou-
ders samenwerken als educatieve partners. De 
basis van een goede samenwerking is het regel-
matig contact met elkaar hebben.

Als ik terugkijk op de periode dat ik hier werk-
zaam ben, herinner ik mij dat we het persoonlijk 
contact hebben met ouders en de boordbezoe-
ken altijd hoog in het vaandel hebben staan. 
De manier waarop we deze contacten kunnen 
vormgeven zijn wel veel meer uitgebreid. Naast 
het e-mailverkeer, de telefoongesprekken en 
boordbezoeken kunnen we elkaar nu ook zien 
en horen via beeldbellen. Nieuwe gezinnen die 
de afgelopen anderhalf jaar bij ons zijn gestart 
hebben in de coronaperiode vooral gebruik ge-
maakt van contact via dit medium. Als je elkaar 
dan na een jaar in het echt ontmoet, is het soms 
even goed kijken. Dat is toch net weer even an-
ders dan met je hoofd op een beeldscherm. Live 
contacten en bezoeken zijn toch het fijnst en nu 
we weer op bezoek kunnen, maken mentoren en 
ouders hier weer dankbaar gebruik van. 

Welke keuzes ik maak in de vormen van contact 
hangt nauw samen met wat de ouders fijn vin-
den. Bij de kennismaking spreken we samen af 
hoe we de samenwerking willen gaan vormge-
ven. Door hier zo nu en dan op terug te komen 
kunnen we blijvend zoeken naar wat voor beide 
partijen wenselijk is. Communiceren doe je sa-
men!

Keuzes in communicatie maak je samen
Rieke	Voorstad,	mentor	en	specialist	ouderbetrokkenheid
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...vlag  
of vaantje

Familie	Smitsman,	ms	Volenta

Wij vlaggen in het klein. Tenminste, als het om de 
LOVK-vlag gaat. Met de grote vlaggen in de mast 
varen we reclame voor bevrachter, bunkerboer, 
telecombedrijf of iets anders, maar de LOVK-vlag 
komt daar niet in. 

Niet dat hij die plaats niet verdient, maar omdat 
wij de kleine variant niet kunnen missen. Als de 
grote jongens in de mast moeten bukken voor 
lage bruggen en dus plat op de luiken liggen, is 
het LOVK-vaantje onze held. Want niets is zo be-
langrijk dan windrichting en -sterkte te kunnen 
zien. Zo flexibel als ’ie is waait hij met alle win-
den mee, zodat de stuurlui de juiste koers kunnen 
bepalen. Precies zoals de LOVK ook is. Flexibel en 
met de drijfveren om de ’stuurlui’ de juiste koers 
te laten varen in het lesgeven aan boord. 

De wind waait uit verschillende richtingen. En 
dáár hou je rekening mee. ’Lukt het niet op deze 
manier? Pak het dan op díe manier aan en probeer 
het zo eens vanuit een andere richting.’ Kijken 
naar... Dat blijft het allerbelangrijkste. Waarom 
een vaantje als je er niet naar kijkt? Dit kan heel 
nare gevolgen hebben. Om zo als ouders én juf te 
kijken en te blijven kijken naar het kind. En bij te 
sturen bij verandering van windrichting. 

Terug naar de vlag. Altijd is er weer even ’contact’ 
als we een collega met LOVK-vlag tegenkomen. 
Een klein beetje ’moeder-bij-het-schoolhek-ge-
voel’. Maar dan zonder fiets. En meestal zonder 
praatje. 

...voor  
opruimen

Els	Muskens

Keuzes maken bij het opruimen. Wat kan er weg, 
wat mag blijven? Het is handig zulke afwegingen 
te maken om het rustig en overzichtelijk te hou-
den. Wat gebruik ik echt en wat al heel lang niet 
meer? Waar berg ik iets op, zodat het bij de hand 
is als ik het nodig heb en dat ik me herinner dat 
het daar ligt? 

Dat zie ik niet alleen bij mijn cliënten als opruim-
coach. Ik heb er zelf ook regelmatig mee te ma-
ken. Mijn man, Marius, is afloskapitein en ons 
dochtertje Ananda en ik varen onregelmatig mee. 
Dan krijg je van de mentor een krat vol boeken, 
schriften en materiaal. Hoe berg je dat op? 

Ik heb er voor gekozen twee planken in een kast 
vrij te maken. Eén plank waar ik snel de boeken 
en materialen kan pakken die we dagelijks no-
dig hebben, waar we gebleven zijn. En de andere 
plank voor materiaal dat je af en toe gebruikt of 
voor wat nog niet aan de orde is. Daarnaast heb-
ben we een doos in de kast voor het knutselma-
teriaal zoals lege eierdozen, potjes, wc-rolletjes. 
Op een lage plank staan de spulletjes die Ananda 
zelf mag pakken; kleurpotloden, tekenpapier, ge-
kleurd karton etc. Als alles een vaste plek heeft 
kun je het ook snel terug in de vorm krijgen. Als je 
je voorbereidt, heb je een beter idee wat je mee 
moet nemen van boord naar huis en omgekeerd. 
Dan heb je misschien genoeg aan een tas in plaats 
van het hele krat.

...voor het 
internaat

Familie	Smedeman,	ms	Everingen

Onze keus voor het internaat was al gemaakt voor 
ik aan boord kwam in 2013. Je hebt het er wel-
eens over; als er ooit kinderen mochten komen 
dan zouden we kiezen voor het internaat. Twee 
jaar later werd in augustus 2015 onze oudste 
dochter Nikky geboren. 

Toen ze drie werd zijn we begonnen met het peu-
terpakket van het LOVK. Ook daarna hebben we 
groep 1 en groep 2 gedaan. Het was niet altijd 
even makkelijk om te doen. Soms had ze er to-
taal geen zin in. En was het stom volgens haar. Ze 
heeft het uiteindelijk allemaal gedaan. 
Gelukkig ging ze ook af en toe naar school, dat 
scheelde in de afwisseling. 

Toen ze 6 jaar werd zijn we in het nieuwe school-
jaar gestart met het internaat. We hebben geko-
zen voor Terneuzen, net als mijn man toen. Hij 
komt uit een echt schippersgezin en zelf heeft hij 
hier ook gewoond vanaf dat hij 6 jaar was. 

Het is als moeder niet makkelijk om je kind zo-
maar naar een ’vreemde’ te brengen. Het blijft 
een moeilijke keuze. Maar wil ze het echt niet, dan 
kijken we gewoon wat voor oplossing er dan weer 
is. Tot nu toe vindt ze het gelukkig leuk en we ho-
pen maar dat het zo blijft. 

Eind augustus hebben we de sleutel gehad van 
ons eerste huis. Dat maakt het voor ons weer fijn.
Nu kunnen we elk weekend naar huis en moet 
er gevaren worden dan gaan we gewoon naar 
boord. 

Ons vaargebied is niet veranderd. We varen voor-
namelijk op de Duitse kanalen en het laden is ge-
lukkig vaak in de buurt van Terneuzen, vlak bij ons 
huis èn het internaat! 

Keuzes van ouders...
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De hele dag door maken we keu-
zes: ’Wat trek ik aan?’, ’Wat doe 
ik op mijn boterham?’, ’Ga ik lo-
pend of op de fiets naar school?’, 
’Wil ik met iemand spelen na 
schooltijd?’ Kiezen is een proces 
dat zowel bewust als onbewust 
gebeurt. Jonge kinderen vinden 
het vaak moeilijk om te kiezen 
uit meerdere mogelijkheden. 
Beperk het aantal mogelijk-
heden daarom voor ze. ’Wil 
je kaas of worst op je brood?’, 
’Doe je zelf je pyjama aan of 
zal ik je helpen?’. Zo maak je 
het helder en zal je kind snel-
ler tot een keuze komen. Kin-
deren zijn visueel ingesteld, 
ze denken vaak in plaatjes. 
Wees daarom concreet en 
laat bijvoorbeeld de worst 
en de kaas even zien.

Het ene kind kiest snel, het 
andere kind doet er langer 
over of maakt liever hele-
maal geen keuze. Grofweg 
zijn er 3 typen keuzema-
kers: de piekeraar, de dui-
zendpoot en de struisvo-
gel. Als je weet wat voor 
type je kind is kun je hem 
beter helpen en stimule-
ren op voor hem belang-
rijke gebieden. 

Hoe  leer je kinderen kiezen?
Overgenomen	van:	https://www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/keuzes-maken/
Annemieke	Kik,	coördinator	zorg	en	ligplaatsonderwijs

De LOVK een IKC?
Lienke	van	Dijk,	directeur

Stel je eens voor, in alle drukte en hectiek van de maandag 
breng je je oudste naar het internaat. De middelste gaat 
naar Het Zwanejong en jij hebt nog wat afspraken op de 
planning staan. Gelukkig biedt het LOVK-IKC de mogelijkheid 
voor baby- en peuteropvang. De jongste twee kunnen daar 
een ochtend heerlijk spelen. Wanneer je hen daar aflevert 
ontmoet je nog een paar ouders. In de koffiecorner praat 
je eerst even met hen bij voordat je naar je afspraken gaat. 
Voordat je de jongste twee weer ophaalt heb je in het LOVK-
IKC nog een afspraak met de logopediste en kan je ook gelijk 
nog terecht bij de arts van het consultatiebureau. 

Zie je het voor je? Het lijkt nu nog een utopie maar dit is waar 
we naar op zoek zijn. Afgelopen schooljaar zijn we gestart 
met een traject om te onderzoeken of we als LOVK een Inte-
graal Kindcentrum (IKC) kunnen worden. Een Integraal Kind-
centrum biedt naast onderwijs ook opvang en activiteiten 
op het gebied van zorg en welzijn, voor kinderen van 0 tot (in 
het geval van de LOVK) 7 jaar. 

De keuze om dit traject te starten heeft alles te maken met 
onze visie. Als LOVK vinden we het belangrijk dat er voor onze 
varende kinderen naast goed onderwijs, ook opvang, zorg en 
welzijn toegankelijk is. We kozen ervoor om te starten met 
het in kaart brengen van de behoeften van de varende ou-
ders zelf. Veel ouders vulden de enquête in waardoor een 
duidelijk beeld ontstond wat ouders van belang vinden voor 
hun kinderen en voor zichzelf. Met een groep ouders hebben 
we daarna uitgebreid verder gesproken om de uitkomsten 
van de enquête goed te duiden. 

Dit schooljaar starten we met de eerste verkennende ge-
sprekken met verschillende internaten om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn qua huisvesting en samenwer-
king om vorm te geven aan een LOVK-IKC. Vele keuzes zul-
len er in dit traject nog gemaakt moeten worden, maar als 
we alles met optimisme en ondernemerschap en vooral met 
alle betrokkenen dit samen doen, dan komen we ongetwij-
feld op iets moois uit en kunnen we passende keuzes maken.
Wij zijn nieuwsgierig waar dit traject ons zal brengen. We 
houden u op de hoogte! 

Beperk de keuzes
•  Geef kinderen twee of drie opties. Bedenk van 

tevoren welke opties jij acceptabel vindt. 

•  Laat kinderen nadenken over de gevolgen. 

•  Help ze daarbij door open vragen te stellen: ”Hoe 

ziet dat er dan uit…?” 

•  Leer kinderen omgaan met negatieve gevolgen. 

•  Kinderen die fouten durven maken zullen 

uiteindelijk meer verantwoordelijkheid voelen bij 

het maken van hun keuzes. 

•  Deel grote beslissingen op in kleine stappen. 

•  Help ze door vragen te stellen als: ”Wat heb 

je nodig om dit te kunnen doen?”, ”Hoe ga je 

beginnen?” en ”Wat kan je daarna doen?”. 

•  Help met overzicht. 

•  Bespreek de keuzes en zet eventueel alle positieve 

en negatieve gevolgen op een rij. 

•  Sta stil bij de voorkeur van het kind. 

•  Maak kinderen bewust dat als je vóór iets kiest, 

dat je dan iets anders uitsluit. 

•  Leer kinderen om te durven kiezen. 

•  Help ze om een keuze te maken die bij ze past, 

ook al is dat soms iets anders dan wat anderen 

kiezen.

Deze tips komen uit het boek ’Zelfsturing in de 

klas’ van Diana Smidts (Uitgeverij Nieuwezijds, 

2018).
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Type 1: de piekeraar
De piekeraar kan niet kiezen. Wie nodig ik uit voor 
mijn verjaardagsfeestje? Welke pizza wil ik? Wel-
ke sport zal ik kiezen? Piekeraars maken een wel-
overwogen keuze en streven naar ’het perfecte’. 
Ze voelen zich erg verantwoordelijk en denken na 
over de gevolgen van hun keuze. ’Wat als..?’ is een 
vraag die ze vaak stellen of in hun hoofd hebben. 
Een piekeraar is in gedachten altijd in het verle-
den of in de toekomst in plaats van in het nu. ’Als 
ik dit kies, heb ik dat andere niet gekozen en dan…’ 
Misschien heb je de neiging om dan te zeggen: 
’Kom op, pak even door.’ Maar dat is niet altijd de 
handigste aanpak. Dit type kind wordt namelijk 
snel onzeker en angstig. Heb geduld met een pie-
keraar.

Zo help je je piekeraar
Met dit soort vragen kun je je kind steunen: ’Wat 
vind je zelf het leukst?’, ’Wat vind je zelf het be-
langrijkst?’, ’Wat zou je kiezen als alles mogelijk 
was en je nergens rekening mee hoefde te hou-
den?’ Help hem verder om keuzes te relativeren. 
Een ijsje is maar een ijsje. Blijkt de smaak die je 
hebt gekozen toch niet zo lekker? Dan neem je 
de volgende keer een andere. Ook kun je samen 
met je kind de keuze vanaf een afstand bekijken 
door er een verhaaltje van te maken. Misschien 
kunnen jullie samen lachen om het meisje dat uit 
300 ijsjes één ijsje moest kiezen en steeds van ge-
dachten veranderde. Wees inventief en creatief. 
Ook kun je samen een paar voors en tegens van 
een keuze bedenken. Wat ook kan helpen, is zeg-
gen: ’We gaan nu eerst naar voetbaltraining en 
dan hoor ik daarna welke keuze je hebt gemaakt.’ 
Zo kan je kind in de tussentijd de mogelijkheden 
onbewust verwerken en beslist hij daarna waar-
schijnlijk beter en gemakkelijker.

Hoe  leer je kinderen kiezen?
Overgenomen	van:	https://www.oudersvannu.nl/kind/opvoeden/keuzes-maken/
Annemieke	Kik,	coördinator	zorg	en	ligplaatsonderwijs

Type 2: de duizendpoot
Duizendpootkinderen vinden alles leuk en zijn 
zo enthousiast dat ze bijna overal ’ ja’ op zeggen. 
Het liefst spelen ze met iedereen en alles tegelijk. 
Hoe ze dit allemaal moeten regelen, daar denken 
ze niet over na. Duizendpoten kiezen vaak in een 
opwelling, walsen in hun enthousiasme over an-
deren heen en houden soms weinig rekening met 
anderen. Ook denken ze meestal niet na over hun 
keuzes. Ze zijn zelfverzekerd en leven in het nu. 
’Wat als..?’ zul je dit type kind niet snel horen zeg-
gen. Wel: ’Maar ik wil ook nog dat en dat!’

Zo ga je met je duizendpoot om
Stel vragen als: ’Wat gebeurt er als je die keuze 
hebt gemaakt, wat zijn de gevolgen?’ of ’Hoe kun 
je rekening houden met de anderen?’ Leer je kind 
nadenken over wat hij kiest. Creëer een moment 
rust, maak oogcontact en laat hem eventueel tot 
tien tellen voordat hij antwoord geeft. Leg uit dat 
het of-of is en niet en-en. Laat hem één keuze per 
keer maken.

Type 3: de struisvogel
Struisvogels maken het liefst helemaal geen 
keuzes of stellen het maken van een keuze uit. 
Dingen die ze niet kennen of waar ze bang voor 
zijn gaan ze uit de weg. Ze zijn ook bang om ver-
keerd te kiezen. Struisvogels hopen vaak dat het 
keuzemoment vanzelf voorbijgaat, zodat ze niet 
hoeven te kiezen. Daarnaast zullen deze kinderen 
vaker meegaan in de keuze van hun broertje of 
zusje of vriendjes en vriendinnetjes. Ze houden 
zich een beetje op de achtergrond, waardoor ze 
zichzelf tekortdoen. Struisvogeltypes zullen vaak 
’Ik weet het niet’ zeggen als je ze vraagt wat ze 
willen.

Struisvogel-tips
Bij struisvogelkinderen is het van belang dat je ze 
stimuleert en betrekt bij het keuzeproces. Leg uit 
wat de keuzes zijn en geef maar twee opties om 
het overzichtelijk te houden. Bespreek samen wat 
de gevolgen zijn van de keuze. Vertel je kind ook 
wat er gebeurt als hij niet kiest. Vraag hem ver-
volgens wat hij nodig heeft om de keuze te kun-
nen maken. Deel een grote beslissing op in hap-
klare stukken, zodat het einddoel duidelijk is. Stel 
open vragen aan je kind en word vooral niet boos 
of ongeduldig, want dan stopt de struisvogel zijn 
kop nog dieper in het zand.

Bange struisvogels
Sommige struisvogels kiezen wel snel, maar ma-
ken die keuze op basis van angst. Ze doen bijvoor-
beeld niet mee aan een voorleeswedstrijd omdat 
ze niet op het podium willen staan. Ook bij deze 
struisvogels moet je even doorvragen. ’Weet je 
het zeker?’, ’Wil je er nog even over nadenken?’, 
’Wat is er leuk aan en wat is er niet leuk aan?’, 
’Zou je het wél doen als…’ Maak ze bewust van 
hun eigen angsten en laat zien dat ze zelf kunnen 
bepalen of ze daarnaar luisteren of niet.
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Medezeggenschaps
RAADKeuzes ontwikkeling MR

Als MR volgen we elk jaar een cursus om onszelf scherp te houden en ver-
der te ontwikkelen. Er is veel aanbod als het gaat om bijscholing voor me-
dezeggenschapsraden. Hoe maak je hierin dan een goede keuze? 

Wij hebben gekozen voor Hans Bloemen die al een aantal jaren op rij de 
bijscholing voor onze MR verzorgt. Er is voor hem gekozen omdat hij naast 
ruime ervaring zelf een schippersachtergrond heeft. Dit werkt fijn; hij kent 
de ins en outs van het schippersleven en begrijpt dat het bij de LOVK nét iets 
anders werkt dan op een gewone basisschool.

En… de LOVK-vlag wappert op zijn schip. Wat ons betreft een uitstekende 
keuze!

Keuze voor de MR
Mariëlla	Heijens,	mentor

Hallo, mijn naam is Mariëlla Heijens en ik 
werk sinds augustus 2002 met heel veel ple-
zier op De Groene Zwaan in Terneuzen. Eerst 
als leerkracht voor de klas, maar inmiddels 
werk ik al vele jaren als mentor. 

Voor die tijd werkte ik als leerkracht 
voor groep 1 en 2 in Dordrecht en Rot-
terdam maar ik ben ook nog leer-
kracht geweest in Seattle, De Ver-
enigde Staten en in Muscat, Oman. 
Ik ben nog niet eerder lid geweest van 
de MR en ben dan ook zeer benieuwd 
wat we samen kunnen betekenen voor 
ouders en collega’s van de LOVK. 

Paniek bij de logistiek; 

Knuffie is tijdelijk niet 

leverbaar in Nederland, en 

zelf hadden we nog maar 4 

Knuffies op voorraad. 

In Duitsland waren ze nog 

wel op voorraad, maar 

bezorgen in Nederland kon 

niet. Leve de vaarroute van 

deze MR-ouder, Wilma 

Oosse, die 30 Knuffies voor 

ons mee naar boord nam! 

Waarom de keuze  
voor de MR?

Wilma	Oosse,	plaatsvervangend	ouderlid	MR,	ms	Navicella

Mijn naam is Wilma Oosse. Mijn 
man Dingeman en ik varen samen 
op het ms Navicella. We hebben 4 
kinderen. Leonard (15), Ruben (12) 
en Lisa (10) zijn doordeweeks op het 
internaat Limena in Dordt. De jong-
ste, Rens (4) heeft genoten van het 
Voorsprongpakket en nu starten 
we met het groep 1-pakket van de 
LOVK. Met plezier doen we samen 
’school - aan boord’!

Deze Langszij gaat over ’keuzes ma-
ken’… niet altijd zo gemakkelijk vind 
ik. Dit jaar heb ik de keuze gemaakt 
om plaatsvervangend ouderlid te 
worden binnen de MR. En waarom
deze keuze? Omdat wij al jaren enthousiast zijn over de LOVK: de or-
ganisatie, contacten met de mentor, de lespakketten, de lieve juffen 
op school, de aandacht voor de schipperskinderen... dat waarderen we! 
Daarom wil ik graag wat betekenen voor de LOVK.

Meerdere keren zag ik de vacature voor een plaatsvervangend ouderlid 
langskomen en werd me de vraag gesteld of dit iets voor mij zou zijn.
Eigenlijk wist ik ook niet wat me te wachten stond, en ga ik misschien 
wel net zo lief schoonmaken op school, maar je bent nooit te oud om 
te leren en zo heb ik een aantal maanden geleden de eerste vergade-
ring meegemaakt en daar kwam ik enthousiast vandaan. Echt even iets 
heel anders dan ’mama-zijn’ en schippersvrouw. 
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Keuzes maken

De afgelopen maanden stonden voor ons gezin in het teken 
van keuzes maken. Zowel onze oudste als onze middelste 
dochter stond voor de keuze welke studie ze wilden doen. 
”Mam, wat zou jij kiezen?” Vooral mijn middelste vroeg dit 
regelmatig. Steeds weer realiseerde ik me bij die vraag dat 
het niet van belang is wat ik zou kiezen. Het gaat erom dat 
zij kiest. En daarom probeerde ik haar vooral te helpen door 
vragen te stellen zodat ze zelf tot de keuze kon komen die bij 
haar paste. Zo leuk om te merken dat ze na een heel aantal 
verschillende overwegingen tot een heel duidelijke keuze 
kwam! Een keuze die ons verraste, maar die we zeker bij haar 
vinden passen. 

Onze oudste dochter was vorig jaar midden in de coronatijd 
gestart met een opleiding. Drie maanden en heel wat 
gesprekken later stopte ze met deze opleiding. De maanden 
die daarop volgden gebruikte ze om in alle rust uit te zoeken 
wat ze écht leuk vond en welke opleiding daarbij paste. 

De opleiding die ze koos had een zwaar toelatingstraject, 
maar ze stortte zich erop en werd gelukkig toegelaten. 
Toen ze er doorheen was kwam opeens de twijfel. Heb ik 
wel goed gekozen? Wat als ik dit straks toch ook niet leuk 
blijk te vinden? Na doorvragen over haar twijfel bleek het 
onzekerheid te zijn en angst om ons en zichzelf teleur te 
stellen. 

Een keuze maken, hoe goed doordacht ook, betekent niet 
persé zekerheid. Neem je keuze serieus en ga er serieus 
mee aan de slag. Er is altijd ruimte voor het maken van 
nieuwe en andere keuzes. We zijn inmiddels door de 
introductieweken heen en de meiden zitten volop aan hun 
studie. We volgen de enthousiaste verhalen en zien hen 
volop ontwikkelen. Het hebben van studerende dochters 
stelt mij ook voor de nodige keuzes op het gebied van 
loslaten en ik vermoed dat ik hierin nog voor heel wat 
keuzes kom te staan. 

Lienke van Dijk, directeur

Zes jaar geleden heb ik ervoor gekozen om zitting te nemen 
in de MR. Eerst als lid en later als voorzitter. De keuze voor 
de MR kwam voort uit nieuwsgierigheid naar de LOVK als 
organisatie. Wat komt er eigenlijk bij kijken om onze school 
draaiende te houden? De afgelopen zes jaar heb ik met veel 
plezier geleerd en meegedacht over de organisatie achter 
het lesgeven aan onze schipperskinderen. Na drie jaar mee-
gedraaid te hebben, kon ik kiezen. Stoppen of nog drie jaar 
doorgaan? Ik heb zonder twijfelen voor nog drie jaar MR 
gekozen. Mijn tweede termijn heb ik als voorzitter de MR 
vergaderingen aan mogen sturen. Ik heb de vergaderingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
altijd ervaren als gezellig, maar wel met een duidelijk doel 
voor ogen. Het was fijn om met de ouders, collega’s en direc-
tie samen te werken. Nu is er geen keus, na twee termijnen 
van drie jaar is het tijd voor de volgende collega. Ik heet mijn 
collega Mariëlla Heijens uit Terneuzen van harte welkom en 
wens collega Ingrid Heuseveldt veel succes toe als voorzitter 
van de MR en ik wens de MR veel wijsheid en plezier toe. 

Wisseling van 
de wacht

Anneke	van	IJken,	leerkracht	en	mentor

Interview met Armin
Over	keuzes	maken	door	Judith	en	Armin	Leunis	(5	jaar),	ms.	Avalon

Les van mama of les op school? 
Les van mama, omdat ik het dan niet zo druk vind. 
Maar ik vind school wel heel leuk om te spelen. 

Op school buiten spelen of binnenspelen?
Ik speel het liefste buiten, want dan kan ik lekker 
racen met mijn vrienden op de fietsen. 

Zwemles of gymles?
Zwemles, want ik hou van zwemmen.

Speel je liever in de legohoek of de autohoek? 
In de legohoek, want dat kan ik ook gewoon auto’s 
bouwen! 

Spelen met je auto’s of met je schepen? 
Auto’s, want daar heb ik er veel meer van.

En speel je liever aan boord of thuis?
Thuis, omdat ik naar mijn vriendjes toe kan en omdat 
we naar boord altijd lang in de auto moeten rijden. 

Zomer of winter?
Winter, omdat ik dan kan skiën en dat vind ik heel 
leuk!! Maar ik vind zomer eigenlijk ook heel leuk, dus 
ik vind het moeilijk om te kiezen. 

En tot slot, krijg je liever een kus of een knuffel? 
Allebei, een kus en een knuffel natuurlijk!!!

Vond je het een leuk interview of geen leuk interview? 
Een leuk interview mama.
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Als ik een school 
zoek voor mijn 
kind, wat voor 
onderwijs past 
er dan bij?

Marian	Gast,
bestuurslid	BSOS

Een keuze waar elke ouder van 
jonge kinderen mee te maken krijgt, 

maar ook voor varende ouders is het een 
heel belangrijke vraag. Als BSOS zeggen we het liefst: kiest u vooral 
voor een BSOS school; omdat u daar kunt verwachten dat de leerkrach-
ten op de hoogte zijn van de specifieke situatie van uw kind en dat er 
afstemming is met de mentor van de LOVK.

Op de BSOS scholen is door de ondersteuning en professionalisering 
van de leerkrachten de specifieke zorg en gerichtheid op schippersleer-
lingen goed ingericht. De kinderen van varende ouders bezoeken niet 
meer vanzelfsprekend alleen de BSOS scholen. De BSOS staat hierdoor 
voor de overweging om te bepalen wat de toegevoegde waarde van de 
vereniging is.
Onze eerste drijfveer blijft het behartigen van de belangen van uw kind 
bij de scholen en in politiek Den Haag. Daarnaast is het belangrijk dat 
scholen hun expertise over schipperskinderen blijven uitwisselen, zeker 
nu door directiewisselingen de ’ins en outs’ betreffende deze groep aan 
het verdwijnen is. 
Dit is wat ons als bestuur op dit moment bezig houdt. De komende tijd 
willen we, samen met de leden (scholen) zicht krijgen op het belang van 
de BSOS voor de toekomst.  

Wanneer je als ouder hebt besloten om te kiezen voor een internaat, dan 
heb je wat te kiezen! Kies je voor een plek vlakbij familie of de vaarwegen 
waar jij vaak vaart? Wat vind jij belangrijk voor je kind? Voor ouders en kin-
deren is het kiezen voor een internaat een grote stap.

Het Kompas is een internaat met een algemeen signatuur. We houden reke-
ning met de identiteit van de ouders en wensen t.a.v. de opvoeding en zorg 
van hun kind. Dit doen wij door veel contact te hebben met ouders. Ook be-
trekken wij ouders bij het organiseren van activiteiten, zoals de kerstviering 
en jaarafsluiting op het internaat en gaan we samen naar een schaats- of 
voetbaltoernooi. Afhankelijk van de groepssamenstellingen maken we als 
team keuzes voor activiteiten.

Voor een kind is er ook genoeg te kiezen in en om het Kompas. Spelen in de 
tuin, het kanalenproject of de stuurhut? Hutten bouwen of voetbal? Kapla 
of Lego, of verkleden? Met vriendjes spelen of alleen?
Maar ook is er in Lemmer genoeg aan sport- en muziekactiviteiten. Lekker 
naar het strand en natuurlijk hopen wij elk jaar dat het hard genoeg vriest 
om te kunnen schaatsen op de ijsbaan voor de deur!

Al met al genoeg te kiezen op Het Kompas Lemmer!

Het Kompas: kiezen  voor een
kleinschalig en huis elijk internaat

Duurzaamheid  
op school

Titia	Wiegers,	mentor

Over duurzaamheid wordt veel gepraat en geschreven. Iedereen heeft er zijn 
of haar eigen beeld bij.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling verstaat onder duurzaam-
heid: ”Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen. Dat houdt een beperking in van het gebruik van hulp-
bronnen evenals de beperking van afval en uitlaatgassen”. 
Ik vond dit een passende uitleg, omdat toekomstige generaties genoemd 
worden en dat is precies waar wij als LOVK en ouders mee te maken hebben. 
We hopen allemaal dat er voor (onze) kinderen voldoende hulpbronnen over-
blijven zodat ook zij later een goed leven kunnen leiden.

Op de ligplaatsscholen van de LOVK proberen we ons steentje bij te dragen 
aan duurzaamheid. Er wordt bijvoorbeeld zuinig omgegaan met water en 
energie, er zijn zonnepanelen aangebracht (Dordrecht) en het afval wordt 
gescheiden. Ook wordt er in de lessen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
kosteloos materiaal (gebruikte eierdozen, kranten, dozen, wc/keukenrollen 
e.d.).

Er zijn veel mogelijkheden om verder bij te dragen aan duurzaamheid. Hierbij 
een aantal ideeën die wellicht ook bruikbaar zijn aan boord of thuis:
•  Afval opruimen op het schoolplein en in de omgeving van school
•  Duurzame schoonmaakmiddelen gebruiken
•  De zoekmachine Ecosia installeren (Ecosia gebruikt de advertentie-inkom-

sten om bomen te planten daar waar ze het hardst nodig zijn)
•  Inzamelacties organiseren (batterijen, elektrische apparaten)
•  Sedumdak (hiervoor kan subsidie worden aangevraagd)
•  Minder tegels en meer groen op het schoolplein
•  Dag van de duurzaamheid organiseren (tips voor de invulling hiervan zijn 

te vinden op internet)
•  Tot slot nog een boekentip; ’Plasticsoep’, geschreven door Judith Koppens 

& Andy Engels. Geïllustreerd door Nynke Mare Talsma 

Het Zwanejong heeft sinds de zomervakantie 29 zonnepanelen op het dak 
van de school. De zonnepanelen zijn gesponsord door De stichting ’Het Schip-
perskind’. Wij (én Knuffie) zijn enorm blij met de panelen. Een bewuste keuze 
voor duurzame energie!
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Een moeilijke keuze, 
herfstleerlingen  

wel of niet naar groep 3…
Annemieke	Kik,	coördinator	ligplaatsonderwijs	en	zorg

Juf, mijn kind kan al lezen… Een veel gehoorde opmerking door onze leerkrachten. Maar is dat 
voldoende om goed te kunnen starten in groep 3?
Om een juiste beslissing te kunnen nemen spelen een aantal belangrijke factoren een rol. Wij 
kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar ook naar individuele 
kindfactoren zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en het zelfoplossend vermogen, 
de fysieke kenmerken van het kind en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook vinden we 
het belangrijk of het kind komend schooljaar naar het internaat gaat. 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is meestal de grootste overgang voor kinderen op de 
basisschool. Waar de nadruk in groep 2 nog ligt op spelend en ontdekkend leren, verschuift 
deze nadruk in groep 3 naar methodisch werken, klassikale instructie, in werkboekjes werken 
en veel zelfstandig achter een tafeltje aan het werk zijn. Bewegen, spelen in de hoeken en 
buitenspelen verminderen sterk. 

Wat zijn nu eigenlijk precies herfstleerlingen? ’Herfstleerlingen’ zijn kinderen die in oktober, 
november of december zijn geboren. Dat betekent dat zij een korte kleuterperiode doorma-
ken wanneer zij meteen doorstromen naar groep 3. Deze groep kinderen vragen om een nog 
zorgvuldigere afweging of het kind klaar is voor de grote veranderingen van het groep 3 on-
derwijs.
Bij de LOVK speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de overstap van boord naar het 
internaat en naar groep 3 een duidelijke meebeslissende rol. We voeren een terughoudend 
beleid om kinderen van boord en naar groep 3 te laten gaan als kinderen daar emotioneel 
nog niet aan toe zijn (en het sociaal-emotionele gedrag wel veranderbaar is; te denken valt 
aan rijpen). Als een kind cognitief sterk genoeg is om aan groep 3 te beginnen, maar sociaal-
emotioneel niet sterk genoeg, kunnen ouders er op geattendeerd worden dat – onder voor-
waarden die met het welzijn van het kind te maken hebben - de leerstof groep 3 aan boord 
gevolgd kan worden.

Er zijn binnen de LOVK verschillende mogelijkheden om een verlengd kleuterjaar in te vullen.
-  Het kind blijft ingeschreven bij de LOVK en zal dat schooljaar langzaam gaan wennen aan 

het wonen in het internaat. Dit wenschema wordt op maat aangeboden. Tijdens de weken 
in het internaat zal het kind een ligplaatsschool of gastschool bezoeken. Het wennen aan 
het van boord zijn kan langzaam opgebouwd worden. De lesprogramma’s op school en aan 
boord worden op elkaar afgestemd door de mentor.

-  Het kind blijft aan boord en maakt het groep twee onderwijs af en begint in de loop van 
het schooljaar met het groep drie onderwijs. Dit maakt een stevige start in groep drie mo-
gelijk. Het lesaanbod van groep drie sluit naadloos aan op het groep 2 onderwijs aan boord 
en wordt op maat aangeboden.

-  Het kind blijft tot de kerstvakantie (of voorjaarsvakantie) bij de LOVK ingeschreven, maakt 
het lesaanbod van groep 2 aansluitend aan zijn of haar ontwikkeling af en start in januari 
van het verlengde kleuterjaar in het internaat en in groep twee van de walschool.

Deze verschillende mogelijkheden bieden het kind optimale kansen om sociaal-emotioneel 
te groeien en sterk in te stromen in het onderwijs aan de wal en het wonen in een internaat. 
Zo kan er gewerkt worden aan een vloeiende overgang van de LOVK naar groep 3.

Het Kompas: kiezen  voor een
kleinschalig en huis elijk internaat

Tips	Prentenboeken

Ik	wil	die!
Klassiek prentenboek van 
Imme Dros en Harrie Geelen

De oude schoenen van 
Ella zijn niet mooi meer. 
Ze mag nieuwe. En ze 
weet al welke ze wil. Die! 
Ella krijgt haar nieuwe 
schoenen. Maar.... Zijn ze 
niet een beetje te klein?

Bekroond met een Zilveren Griffel.

Koen	kan	
niet	kiezen
Lou Peacock 
en Nicola Slater

Koen kan nooit kiezen. 
En hij weet al helemaal 
niet wat hij op het 
verlanglijstje voor zijn 
verjaardag moet zetten. 
Chocolade of vanille? 
Strepen of stippen? Als 
hij bijna jarig is moet hij 
besluiten wat hij op zijn 
verlanglijstje zet. Dan komt hij in het 
dierenasiel en wordt de keuze vanzelf 
gemaakt.
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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

Uitgave van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen

Wij wensen 
u een

sprankelend 
2022 toe!

Team & bestuur LOVK
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