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bouwsteen voor de toekomst 

de medewerkers van St.KOE 
wensen iedereen een bijzonder 
fijne Kerstvakantie toe 

HEEFT U NIEUWE IDEEËN  
OF VALT U IETS OP?  
MAIL NAAR:  
BS@SKOE.NL

Tablet project 
gestart!

In het voorjaar van dit jaar 
kondigde de St. KOE aan te 
gaan starten met een tablet 
project voor alle scholen  
van de stichting. 
Wat zijn inmiddels de  
eerste ervaringen?
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Een vluchte- 
lingenkind
Bijdrage van Gerrit Klaasen, 
identiteitsbegeleider van de 
scholen van de St. KOE.
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Passend 
Onderwijs

Nog steeds hoor je geluiden dat 
het speciaal (basis)onderwijs 
wordt afgeschaft en dat alle 
kinderen nu naar een gewone 
basisschool moeten.  
Maar de invoering van passend 
onderwijs betekent echter niet 
dat het speciaal (basis)onderwijs 
verdwijnt. Leerlingen die het 
echt nodig hebben, kunnen 
nog steeds naar het speciaal 
basisonderwijs of naar het 
speciaal onderwijs.  
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Aandacht 
voor stille 
bezuinigingen 
succesvol

Aan het begin van dit schooljaar 
vroeg de St. KOE, samen met 
acht andere schoolbesturen, 
aandacht bij de landelijke 
politiek voor de gevolgen van 
de stille bezuinigingen de 
afgelopen jaren. 
De brandbrief die de negen 
school besturen stuurden bleef 
niet onopgemerkt! 
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Invoering
Dyslexie 
programma 
een feit

Stichting Katholiek Onderwijs 
Enschede is als eerste in 
Oost-Nederland gestart 
met het aanbieden van het  
dyslexiehulpmiddel Kurzweil. 
Vanuit één bovenschools, 
centraal loket worden onze 
scholen bediend. In totaal 
betreft het 16 basisscholen  
en 1 speciale basisschool. 
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Tablet project St. KOE begin november gestart

Passend Onderwijs
Bijvoorbeeld door extra begeleiding op school, 
aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen. Soms 
kan de school dit zelf bieden en is er geen extra 
ondersteuning nodig.
Het kan ook zijn dat de school extra middelen 
nodig heeft om de leerling te kunnen onder-
steunen. In dat geval kan een leerling in aan-
merking komen voor een arrangement  
(de arrangementen zijn enigszins vergelijkbaar  
met de oude rugzakken, alleen wordt nu veel  
beter gekeken wat de leerling en de school  
echt nodig hebben). 

Soms is het nodig om de leerling te plaatsen op 
een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in 
samenwerkingsverbanden. 

In deze samenwerkingsverbanden maken scholen 
onderling afspraken over hoe zij alle leerlingen 
onderwijs kunnen geven dat bij hen past. 

Samengevat werkt passend onderwijs als volgt:
Scholen in de regio werken samen om alle 
leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
Het speciaal basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs blijven gewoon bestaan voor leerlingen 
die dat echt nodig hebben.
Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het 
liefst in het regulier onderwijs.
De zogenaamde rugzakken worden omgezet 
in arrangementen. Leerlingen krijgen de 
ondersteuning die echt nodig is.

In het voorjaar van dit jaar kondigde de St. KOE aan te gaan starten met een tablet 
project voor alle scholen van de stichting. In dit artikel gaan we in op de eerste 
ervaringen.

Na een lange voorbereidingsperiode, van bijna een 
jaar, was het de bedoeling om zo snel mogelijk na 

de zomervakantie te starten met het tabletproject 
op alle scholen. Toch duurde het tot begin novem-
ber, voordat de kinderen en de leerkrachten 
daadwerkelijk de bestelde iPads mini in handen 
kregen. Dertig tablets per school. Een aantal dat in 
veel gevallen genoeg is om met een klas kinderen 
aan de slag te gaan. De Bonifatiussschool (inclusief 
Menkotoren) was de eerste school die de twee 
koffers op 31 oktober in ontvangst mocht nemen.

Het inrichten van een goed beheerssysteem 
kostte meer tijd dan we vooraf hadden gepland. 
Maar die tijd was wel de moeite waard, want 
we beschikken nu over een systeem dat het 
inzetten van de tablets in de groepen een stuk 
eenvoudiger maakt voor de leerkrachten. En dat 
is belangrijk. De betrokken leerkrachten willen 
het liefst hun tijd besteden aan het ont wikkelen 
van mooie lesideeën, waarbij ze gebruik maken 

van de iPad mini en de vele beschik bare apps (dit 
zijn programma’s voor een tablet). Per school is 

er in ieder geval één leerkracht die dit jaar zeer 
regelmatig gebruik zal maken van tablets in zijn of 
haar klas. Maar uiteraard zijn de materialen ook 
beschikbaar voor de andere groepen.  
Half november hebben alle leerkrachten binnen 
de St. KOE een studiedag gehad over de inzet 
van tablets in de klas. Daar heeft iedereen op zijn 
niveau ideeën op kunnen doen voor 1 of meer 
lessen.

Dit jaar gebruiken we om volop te experimenteren. 
Dat doen we niet alleen. De UT Twente en Saxion 
Hogescholen kijken inhoudelijk met ons mee.  
QL-ICT verzorgt samen met ons een goed beheer 
en denkt daarin volop met ons mee. We maken 
veel gebruik van de website www.eduapp.nl  
Via deze website  laten we ons inspireren in het 
gebruik van verantwoorde apps voor de kinderen.

...van de vorderingen 
het tablet project?
 
GA NAAR WWW.SKOE.NL 
> klik button ‘nieuwsbrieven’  
> kies iKOEnieuws
U bent ontvangt een  
speciale digitale nieuwsbrief.

In de media hoort u regel
matig dat het speciaal (basis)
onderwijs wordt afgeschaft  
en dat alle kinderen nu naar 
een gewone basisschool 
moeten. Maar de invoering 
van passend onderwijs 
betekent dat het speciaal 
(basis)onderwijs blijft bestaan 
voor de leerlingen die deze 
vorm van onderwijs nodig 
hebben. In het passend 
onderwijs wordt het onder
wijs aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig 
hebben op een andere manier 
georganiseerd. 



Scholen St. KOE voeren 
dyslexie programma 
Kurzweil in.
Op woensdag 4 september jl. vond bij basisschool de  
Windroos de kick-off plaats om Kurzweil 3000 in te voeren op 
basis van een gezamenlijk en gedegen stappenplan. Leerlingen 
en leraren zullen zich gaan bekwamen in het werken met dit 
geavanceerde ICT-hulpmiddel voor dyslexie.

Op dinsdag 10 en woensdag 11 september zijn 23 leerlingen 
samen met hun leerkrachten getraind in het werken met 
het computerprogramma Kurzweil 3000. Dit is het meest 
gebruikte en geavanceerde dyslexieprogramma voor alle 
vormen van dyslexie.  De leerlingen kunnen ermee lezen, 
spellen en leren schrijven l. Ook zorgt het programma dat een 
kind met dyslexie zelfstandig en gemotiveerd verder kan op 
school en betere leerprestaties behaalt

Het enthousiasme van de leerlingen overtreft 
alle verwachtingen. Het laten voorlezen 

van teksten maar ook het herkennen 
van fouten in eigen teksten, omdat 

die worden voorgelezen, wordt 
door de kinderen als zeer prettig 
ervaren.

Dat kinderen zowel op 
school als thuis via digitale 

ondersteuning geholpen worden 
bij het begrijpend lezen, spelling 

en het schrijven van teksten leidt tot 
een hogere lees- en schrijfvaardigheid. 

Ook verhoogt het hun motivatie en inzet bij 
vakgebieden die zij tot dusver als lastig en moeilijk ervaren.

De St. KOE stimuleert vele initiatieven in het kader van  
Passend onderwijs: van extra instructie aan hoogbegaafden 
tot schakelklassen voor leerlingen met taalachterstand. 
De begeleiding van leerlingen met dyslexie is een nieuw 
initiatief. 
De St. KOE is voor dit dyslexieproject in zee gegaan met 
Lexima, dat voor de levering en het onderhoud van Kurzweil 
zorgt en dat de deelnemende scholen begeleidt met 
onder meer de implementatie, het beheer van de speciale 
schoolboeken, trainingen, ouderavonden en kwaliteitsmeting.

De verwachting is dat de scholen van de St. KOE veel kunnen 
gaan betekenen voor de  dyslectische leerlingen en hun ouders 
zowel op school als thuis.

Begin september stuurde de St. KOE, samen met  
8 andere schoolbesturen uit onze regio, een 
brandbrief aan de Tweede Kamer. De gevolgen van 
de stille bezuinigingen de afgelopen jaren waren de 
aanleiding om stevig aan de bel te trekken. Er kwamen 
onverwacht veel reacties op deze brief!
 
De brief, die nog steeds terug te lezen is via het nieuwsarchief van 
onze website www.skoe.nl bleek niet alleen gelezen te worden door 
de Tweede Kamerleden, maar bleek al heel snel heel Nederland door 
te gaan. De betrokken schoolbesturen kregen uit vele hoeken van 
het land reacties van andere schoolbesturen die de brief van harte 
onderschreven en ondersteunden. De nood in het basisonderwijs 
is groot!

Ook vanuit de Tweede Kamer kregen we reactie. Het Tweede 
Kamerlid van de SP Jasper van Dijk, kwam in oktober naar Twente  
om zich nader te verdiepen in de problematiek. Het resulteerde 
o.a. in een goed gesprek met ouders, leerkrachten en directie 

van de Paus Joannesschool. De Tweede 
Kamercommissie Onderwijs heeft ons ook 
toegezegd een werkbezoek te komen brengen 
aan de betrokken schoolbesturen. Alleen is het 
tot dusver nog niet gelukt een passende datum te 
vinden. We hopen nu op een afspraak in januari.

Eén van de drie bestuursleden van de PO-raad, de 
landelijke vertegenwoordiging van besturen in het 
basisonderwijs, kwam ook naar Enschede om met 
ons de zorgen van onze scholen te delen. 

Inmiddels lijkt het tij voor het basisonderwijs wat te keren.  
De afgelopen maanden traden er lichtpuntjes op dankzij het 
Nationaal Onderwijs Akkoord en het akkoord dat het kabinet 
sloot met 3 partijen in de Tweede Kamer. Hierdoor komen er extra 
middelen vrij. Natuurlijk is dat goed nieuws. Echter we zijn er nog 
niet. Een belangrijk deel van deze nieuwe gelden gaat onmiddellijk 
op aan hogere lasten voor de scholen. Dit om de kosten voor meer 
werklozen in het onderwijs en een hoger ziekteverzuim te kunnen 
bekostigen.  Met andere woorden: Het beeld dat deze extra 
middelen gebruikt kunnen worden voor het aantrekken van nieuwe, 
jonge leerkrachten is maar in zeer beperkte mate waar. Het extra 
geld moet vooralsnog vooral ingezet worden om de klassen niet nog 
groter te laten worden. 

De betrokken schoolbesturen blijven daarom ook de komende tijd 
aandacht vragen voor een goede zaak: Goed onderwijs met hoge 
ambities verdient ook een goede bekostiging van de overheid!

Schooljournaal 11

    vAn Dijk
Geachte mevrouw van den berg,
Beste Helen,

Terecht stel je dat we niet elk 
maatschappelijk probleem bij het 
onderwijs moeten neerleggen. Te 
lang werden scholen overladen met 
taken die weinig met onderwijs te 
maken hebben. Hetzelfde geldt voor 
de bureaucratie als gevolg van eisen 
van de Inspectie. De overheid moet 
niet uitgaan van wantrouwen, maar 
van vertrouwen. Wat mij betreft vooral 
in leraren, want dat zijn de echte 
deskundigen voor de klas. Iets anders 
is het tekort aan investeringen in 
onderwijs. Jij bent tevreden met het 

onderwijsakkoord, maar ik hoop niet 
dat het een reden is voor CNV Onder-
wijs om achterover te leunen. Want 
deze regering investeert per saldo 
niets extra in onderwijs. Sterker nog, 
de stille bezuinigingen van afgelopen 
jaren werken nog altijd door. Gevolg: 
steeds meer scholen kampen met 
financiële problemen. Personeel 
wordt ontslagen, klassen worden 
groter. Laatst ontving de Kamer een 
veelzeggende brief van de stichting 
Convent, een Twents schoolbestuur, 

met daarin een confronterende 
opsomming van problemen die 
waarschijnlijk op alle scholen 
terugkeren. De boodschap: ‘Veel 
meer werk voor minder geld.’ Toch 
kiest deze regering voor nieuwe 
miljardenbezuinigingen. Terwijl 

het zo logisch is dat investeringen in 
onderwijs de sleutel zijn om uit deze 
crisis te komen. Je creëert banen, 
je verbetert de onderwijskwaliteit 
en je versterkt de weerbaarheid van 
jongeren die op de krappe arbeids-
markt terechtkomen. Alleen maar 
voordelen. Daarom roep ik iedereen 
in het onderwijs op om zijn stem 
te laten horen. laten we dit kabinet 
ervan overtuigen dat je scholen niet 
eeuwig kunt overvragen en dat het tijd 
wordt voor structurele investeringen 
in onderwijs. 

     Jasper van Dijk is lid van de Tweede Kamer 
namens de SP   
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de stIlle bezuInIGInGen 
van afGelopen jaren 

werken noG altIjd door

Hij is vier, bijna vijf. Zijn ene oog kijkt naar zijn neus 
en op zijn gezicht plakt meestal een snottebel. 
Tijdens het zelfstandig werken wordt een puzzel al 
snel een vliegtuig. Tekenen is krassen. Op de fiets 
wil hij het liefste botsen. Elke dag maakt hij mij 
wijs dat zijn melk, echt waar, op is. Waarna ik altijd 
een vol pakje melk uit de prullenbak mag vissen. 
Ondanks mijn oplettend juffenoog zijn een aantal van 
zijn klasgenoten al de dupe geweest van zijn wilde 
spel. De ‘o’ spreekt hij uit als ‘u’ en behalve duw- en 
trekspelletjes speelt hij ook graag, zoals hij zelf zegt, 
in de ‘puppenhoek’.  
'Juf’, zegt hij, wat gebeurt er als ik “pannenkoek” 
tegen je zeg?' 'Waarom vraag je dat?', zeg ik op mijn 
beurt. 'Mijn mama zegt dat ik van school af moet als 
ik “pannenkoek” tegen jou zeg.' ‘Nou lieverd’, zeg 
ik, ‘wanneer jij “pannenkoek” tegen mij zegt gaan 
we eerst wel even met elkaar praten.' Hij: 'Hoef ik 

dan niet gelijk van school?' Ik: ‘Nee, maar als jij heel 
graag “pannenkoek” tegen mij wil zeggen... dan mag 
je dat wel fluisteren in mijn oor, zodat niemand het 
hoort.’ Hij klimt op mijn schoot, zijn warme, groene 
snottebel net niet tegen mij aan. Terwijl zijn gefluister 
wat spettert in mijn oor, zegt hij: 'Ik wil helemaal 
nooit “pannenkoek” tegen jou zeggen hoor!'

Mirjam (34) is leerkracht groep 1/2 en 6 van basis
school De notenkraker in Amsterdam

Mirjam de Goey
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Dagboek van een startende leraar
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Aandacht 
voor stille 

bezuinigingen 
succesvol



redactie:  Stichting KOE   
jos sprakel  I  commissie PR 
email: bs@skoe.nl

concept & realisatie: 
simone analbers  I  www.cmoone.nl

colofon
Buitenschoolse opvang
bij u in de buurt

Kijk op www.skekinderopvang.nl 
of bel 053 - 480 00 24 voor meer informatie

- Voor en na school en in vakanties
- Volop uitdagende activiteiten
- Ook bij jou in de wijk

Kom
spelen!

advertentieadvertentie

WWW.SKOE.NL

Een vluchtelingenkind

Israël en de regio Palestina werden eeuwenlang overheerst door vreemde mogendheden:  
Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Perzen, Grieken, Romeinen, Arabieren, Ottomanen, Britten. 
Een groot deel van de lokale bevolking ging in tijden van oorlog gebukt onder het geweld van de 
bezettingstroepen van die grote wereldmachten. Ten tijde van de Babylonische overheersing ziet 
een verslaggever ter plaatse het volk creperen. En alles krimpt ook in hemzelf samen:

Ik kan het niet meer verdragen!
Ik krimp ineen, mijn hart bonst
of het breken zal!
Ik kan niet zwijgen;
Ik heb de trompetten horen schallen,
het sein tot de aanval klinkt.
Ramp na ramp wordt gemeld;
‘Heel het land wordt verwoest,
onze tenten zijn vernield,
de tentzeilen verscheurd!
Plotseling, in een oogwenk.’
Hoe lang nog moet ik die vaandels zien,
hoelang nog die trompetten horen?

Ik keek naar de aarde:
onherbergzaam, verlaten,
En ik keek naar de hemel: er was geen licht.
Ik keek naar de bergen:
ze stonden te schudden
en al die heuvels trilden.
Ik keek:
maar er was geen mens meer te bespeuren
en ook alle vogels waren verdwenen.
Ik keek naar het land: een woestijn
en alle steden verwoest.

Dan hoort hij gillen en schreeuwen als van 
een vrouw in weeën bij een eerste bevalling. 
Hij roept de inwoners op door de straten van 
de stad te lopen en de pleinen af te zoeken 
om iemand te vinden die doet wat juist is en 
oprecht wil leven. (Jer. 4: 19-26 en 31a.)

Het is alsof we een hedendaags relaas lezen 
van een oorlogscorrespondent die ook zelf 
getroffen wordt, terwijl het hier een schrijven 
betreft van iemand die leefde en werkte in de 
tweede helft van de 7de eeuw en het begin van 
de 6de eeuw voor Christus. Het is Jeremia die 
zijn nood klaagt (naar hem verwijst het woord 
‘ jeremiëren’) om zijn volksgenoten, als was hij 
een van hen. De Israëlieten worden verslagen 
door de Babyloniërs en het joodse volk moet 
leven in ballingschap.

Rond het begin van onze jaartelling werd 
hetzelfde gebied opnieuw bezet. Dit keer 
door de Romeinen, waarvan Augustus 
in die tijd zetelde op zijn keizerstroon in 
Rome, Quirinius landvoogd was van Syrië 
en Herodes als zetbaas voor de Romeinen 
fungeerde in Jeruzalem. Ook toen sloegen 
mensen op de vlucht. Er wordt geschreven dat 
de ingezetenen zich moesten laten registreren 
voor de bezetter. Waar hoorden we dat later 
weer? Zo zouden Jozef en zijn zwangere 
vrouw zich van Nazareth naar Bethlehem 
hebben begeven om zich aldaar in te laten 
schrijven. Of ze daarna ook een ster moesten 
dragen wordt niet vermeld. Dat zich hier 
een vluchtelingenverhaal aan de randen van 
het Romeins Imperium voltrekt lijkt niet 
onwaarschijnlijk. Tijdens de (barre) tocht 
baart de vrouw een kind. 

De evangelist Matteüs schrijft dat ouders en 
pasgeborene worden bedreigd (door Herodes). 
Met hulp ‘van buiten en van binnenuit’  
(drie wijzen, twee dromen) nemen ze de wijk 
naar Egypte. (Mat. 2: 1-18.)

Nog steeds, tot aan de dag van vandaag, zijn er 
mensen uit de regio van het Midden Oosten die 
op de vlucht slaan. De laatste tijd betreft dit 
ondermeer Syriërs  die hun land ontvluchten 
voor het verwoestende geweld van militairen, 
milities, huurlingen en andere geweldplegers. 
Dit treft ook ouders en verzorgers met kinderen 
van scholen hier in de regio. Mensen die niet 
meer kunnen slapen, de situatie niet meer 
kunnen verdragen en ineenkrimpen als er weer 
een ramp wordt gemeld en de bergen staan te 
schudden. Hoe lang is dit nog te verdragen?

Telkens opnieuw zien mensen verlangend 
uit naar de dag dat er weer een glimp van 
licht gloort aan de horizon. Licht dat nieuwe 
levenskracht geeft om op te staan en verder  
te gaan.

Gerrit 
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