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Nieuwe 
school tijden
In het onderwijs valt steeds 
vaker de term ‘nieuwe school-
tijden.’ Wat wordt er bedoeld 
met deze term? 
En wat betekent het voorde 
scholen van de St. KOE?
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Rekenen
De afgelopen drie jaar hebben 
alle scholen van de stichting 
Katholiek Onderwijs Enschede 
gewerkt aan het verbeteren 
van het rekenonderwijs. En niet 
zonder succes. De resultaten die 
toch al goed waren, zijn  
nog verder verbeterd.
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Als dood de 
school treft 
Vrij recentelijk (eind april en 
eind mei) overleden twee 
kinderen van respectievelijk 
de Godfried Bomansschool 
en de Bonifatiusschool. 
Hoe gaan scholen om met 
deze en andere vormen van 
rouwverwerking binnen de 
school? Welke bijzondere 
rol is er voor een katholieke/
interconfessionele school? 
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De GMR 
van de St. KOE
Na het professionaliserings-
traject dat in februari 2010 
werd afgerond is de GMR 
(Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad) van de  
St. KOE alweer twee jaar 
werkzaam in de nieuwe 
samenstelling.  Wat zijn de 
ervaringen tot dusver?
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Het huidige model van 5 dagen school, met 
middag pauze en een vrije woensdagmiddag, 
bestaat al heel veel jaren. In een ver verleden werd 
er ook op zaterdag nog les gegeven.  
Een variant die inmiddels op veel scholen te zien is, 
is de vrije vrijdagmiddag in de onderbouw,  
of de onderbouwvrije vrijdag die om de paar 
weken op meerdere scholen voor komt.
De laatste paar jaren staat bovenstaand model ter 
discussie. Er zijn zowel economische redenen  
(bijv. onderwijstijd moet beter aansluiten op werk 
van de ouders) als schoolgebonden redenen  
(bijv. lestijden moeten gelijkmatiger door de week 
verdeeld worden) die ervoor zorgen dat ouders en 
leerkrachten nadenken over een aanpassing van 
het weekrooster. Zo’n aanpassing vindt niet zo 
maar plaats. 

Zowel de teams als de ouders 
hebben een belangrijke invloed op 

een eventuele aanpassing. 

Binnen de St. KOE is afgesproken dat alle scholen 
in ieder geval na moeten denken over het mogelijk 
aanpassen van de schooltijden. Dat begint met 
uitgebreide voorlichting over de verschillende 
vormen die mogelijk zijn. Pas als iedereen de kans 
heeft gehad om zich te laten informeren, zal er een 
raadpleging van team en ouders plaats vinden.

In deze raadpleging wordt bepaald of een overstap 
naar een andere indeling van de schooltijden voor 
de school wenselijk is. Natuurlijk zal het nooit 
lukken om iedereen geheel op één lijn te krijgen. 
Daarom hechten we er aan om de tijd te nemen en 
alle argumenten voor en tegen een verandering 
goed door te spreken. Per school kan de uitkomst 
verschillend te zijn. We streven ernaar dat alle
scholen binnen een paar jaar een uitspraak hebben
gedaan over het wel of niet veranderen van de
schooltijden. Het is dus heel goed mogelijk dat 
op uw school al veel informatie verstrekt is over 
het fenomeen ‘Nieuwe Schooltijden’. In een enkel 
geval zijn er zelfs al raadplegingen geweest. Maar 
het is dus ook niet raar als u er op uw school nog 
niets of weinig over gehoord heeft. In dat geval 
staat al wel gepland dat er ergens de komende 
jaren een intensieve uitwisseling moet komen 
over dit onderwerp, maar is er nu nog even voor 
gekozen pas op de plaats te houden. Vaak zijn er 
dan nog andere thema’s die eerst de aandacht 
vragen. Op internet is al het nodige te vinden  
over dit onderwerp. we noemen één website  
met veel informatie: 
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl  
Op deze site vindt u o.a. informatie over de 
3 meest voorkomende modellen van  
aangepaste schooltijden.

Nieuwe schooltijden
In het onderwijs valt steeds vaker de term ‘nieuwe schooltijden’. 
In dit artikel gaan we in op de betekenis van deze term.

De afgelopen drie jaar hebben alle  
scholen van de stichting Katholiek 
Onderwijs Enschede gewerkt aan het 
verbeteren van het rekenonderwijs. 
En niet zonder succes. De resultaten 
die toch al goed waren, zijn  nog verder 
verbeterd. Het rekentraject werd geleid 
door Gert Gelderblom, een rekenspecialist 
die in nederland veel aanzien geniet en  
ina Cijvat van Expertis. 
De scholen werden begeleid door  
Marianne Espeldoorn, Marlin nijland 
en Brenda van rijn. Het drie jaar lang 
bijscholen van alle leerkrachten, interne 
begeleiders en directies heeft er toe geleid 
dat de opbrengsten in alle groepen ver 
boven het landelijk gemiddelde liggen. 

In het eerste jaar is veel aandacht besteed aan 
de theorie. Vanaf het tweede jaar werd o.a. door 
middel van klassenconsultaties de leerkrachten 

geleerd hoe de theorie nog beter toegepast kon 
worden in de praktijk. Er werd vooral stil gestaan 
bij het automatiseren en het geven van instructie.
Door de aandacht voor rekenen zijn veel leer-
krachten nog enthousiaster geworden en hebben 
de opleiding rekencoördinator  gevolgd, zodat 
bijna alle scholen een rekenspecialist in school 
hebben. Dat geeft het rekenonderwijs op de 
scholen een extra impuls.

De laatste jaren verschijnen er regelmatig  
publi ca ties in de kranten over de slechte resultaten 
over met name lezen en rekenen op basisscholen.  
Wij zijn vreselijk trots dat onze scholen laten zien 
dat als het gaat om rekenen, taal en lezen onze 
scholen tot de betere scholen van Nederland 
behoren.  Komende schooljaren zal de St. KOE veel 
aandacht blijven besteden aan de implementatie 
en borging van het lees- en rekentraject zodat de 
opbrengsten optimaal blijven. 

Rekenen
Gert Gelderblom



Het grote voordeel van de nieuwe 
constructie is dat werving in een specifiek 
vakgebied mogelijk is waardoor je de kennis 
van de GMR kunt verbreden. 
M.n. bij de werving onder ouders is dit  
een welkome vergroting van de kwaliteit 
van de GMR. Er is bijv. nu meer expertise 
op het gebied van financiën en personele 
zaken. Daarnaast is het in een kleinere 
samenstelling makkelijker vergaderen. 
Om de communicatie te optimaliseren heeft 
elke MR toegang tot de beveiligde website 
van de (G)MR waar alle documenten terug 
te vinden zijn die van belang zijn voor zowel 
MR als GMR. Ook  heeft elke MR een eigen 
e-mailadres of distributielijst gekregen 
waardoor de informatie vlot naar de MR-en 
doorgespeeld kan worden.

Een belangrijk verschil tussen de MR en 
de GMR is dat de MR zich voornamelijk 
bezig houdt met zaken op schoolniveau 
en de GMR juist met bovenschoolse 
aangelegenheden, dus zaken die alle  
scholen aangaan. 
Een paar belangrijke thema’s die de afge-
lopen 2 jaar besproken zijn in de GMr zijn:
•  Formatie van alle scholen binnen het 

bestuur
•  Jaarrekening en begroting van de St. KOE
• Afronding functiebouwhuis
De GMR heeft ook de rol op zich genomen 
om jaarlijks te zorgen voor cursussen 
voor MR-en. In principe wordt er jaarlijks 
een basis- en een verdiepingscursus 
aangeboden. 

Rozalien van Dam, 
secretaris GMR

Omtrent het overlijden van een klasgenoot 
zijn in de klassen van beide scholen 
ervaringen intensief gedeeld. Ook de 
andere leerlingen en leerkrachten worden 
betrokken door middel van een speciale 
viering in de school. Alle Ouders en 
verzorgers van de betrokken groepen zijn 
door  de school geïnformeerd. Voor hen is 
bewust ruimte gecreëerd om ervaringen en 
gevoelens te delen.  Veelal vormen directie 
en enkele direct betrokken leerkrachten bij 
dergelijke gelegenheden een soort kernteam 
dat in contact staat met enkele andere 
geledingen. Tegenwoordig hebben teams 
hierbij een stappenplan (rouwprotocol) en 
een kleine kring van ervaringsdeskundigen 
achter de hand.
Riet Fiddelaers-Jaspers, auteur van 
verschillende boeken over verlies- en 
rouwverwerking, schrijft: Dood en verdriet 
nemen in de ervaringswereld van het jonge 
kind een belangrijke plaats in. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen aan het eind van de 
basisschool veel meer ervaring met de dood 
hebben dan we over het algemeen denken. 
Driekwart van de kinderen heeft te maken 
gehad met het overlijden van een bekende: 
opa, oma, vader ,moeder, broer, zus of 
iemand anders die dichtbij staat.

Vergeleken met vroeger jaren is dit een 
thema waarbij het onderwijs op levens-
beschouwelijk gebied een hele ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Terwijl vroeger met 
kinderen hierover moeizaam of amper werd 
gesproken zie je dat bij de leerkrachten 
inmiddels een besef heerst dat we ons  
aan de dood niet kunnen onttrekken.  
Niet als fenomeen, maar ook niet meer als 
gespreksthema. Hoe moeilijk soms ook, 
om de dood kunnen we eenvoudigweg niet 
heen. Dood is inherent aan leven.
Het klassieke christelijke geloof in een 
lichamelijk voortbestaan na de dood lijkt in 
deze tijd op zijn retour. Velen blijven echter 
wel geloven dat met de dood niet alles 
afgelopen is. Breed gedragen leeft de idee 
dat we na onze dood zullen voortleven in 
de herinnering van de naasten, in hetgeen 
een overledene hen achterlaat. Nieuwe 
afscheidsrituelen, publieke gedenktekens 
en diverse (particuliere) ‘huisaltaren’ laten 
zien dat aandacht voor de doden nog 
altijd springlevend is. En het verlangen 
voort te leven na de dood vertaalt zich 
in de tendens eigen uitvaartrituelen te 
ontwikkelen. Met de huidige ontkerkelijking 
wordt deze tendens versterkt. Ook school-
gemeenschappen zoeken hierin naar 

eigentijdse vormen. Gedurende de laatste 
decennia dat scholen met een overlijden 
geconfronteerd werden valt te constateren 
dat er binnen teams veelal gezocht wordt 
naar vormen die in het verlengde van een 
zich eigen gemaakte schoolcultuur liggen. 
Dat betekent vanuit school ondermeer een 
open en betrokken communicatie met de 
huisgenoten van de overledene.  
Een directeur zei hierover onlangs: 
‘Ga er niet omheen, maar erop af’. 
Het is aan de scholen om kinderen in de 
gelegenheid te stellen die ervaringen te 
delen. Daarbij kan het netwerk van intern 
begeleiders identiteit (ibi) binnen de  
St. KOE een belangrijke rol vervullen.  
In het ibi-netwerk, waaraan alle scholen 
van de St. KOE deelnemen, is onlangs 
nog de afspraak gemaakt om hier aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 
opnieuw aandacht aan te besteden. De 
schoolcontactpersonen zullen dan een 
soort rouwprotocol in de vorm van een 
stappenplan op stichtingsniveau aan elkaar 
toetsen en mogelijk verder toespitsen op 
schoolspecifieke omstandigheden.

Gerrit Klaassen, 
identiteitsbegeleider St. KOE

Meer informatie over de (G)MR is te vinden op www.infowms.nl en www.medezeggenschapsraden.nl 
Ook is er op elke school het ‘zakboek mede zeggenschap’ aanwezig. 

De GMr van de St. KOE
Sinds februari 2010 is de GMr van de 
St. KOE alweer twee jaar werkzaam in 
de nieuwe samenstelling. in deze 
nieuwe samen stelling heeft niet 
meer elke school een afgevaardigde 
voor de GMr, maar kunnen 
personen zich verkiesbaar stellen 
voor de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. zowel van 
de ouder- als de personeelsgeleding 
nemen er 6 personen zitting in de 
GMr. Ondertussen zijn er alweer twee 
vacatures geweest voor de ouder-
geleding van de GMr en deze zijn door 
uitstekende kandidaten ingevuld. 

Als dood de school treft 
Vrij recentelijk overleden twee kinderen van twee van onze scholen. 

Wat gebeurt er in een school, als de dood zo nadrukkelijk binnen komt? 
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advertentie

Scholen krijgen langer de tijd om de hervormingen rond 
het passend onderwijs door te voeren. Minister Marja van 
Bijsterveldt (Onderwijs) geeft ze hiervoor een jaar extra de 
tijd. Als de Eerste Kamer de wet aanneemt, wordt met ingang 
van schooljaar 2014-2015 de zorgplicht ingevoerd. De twee 
schooljaren voorafgaand aan de invoering bieden volgens 
de minister voldoende tijd om de veranderingen inhoudelijk 
voor te bereiden. Ook is er meer ruimte voor onder meer de 
medezeggenschap van ouders en leraren, de afstemming met 
de jeugdzorg en het overleg met gemeenten.

Concreet betekent dit:
• Invoering passend onderwijs 1 augustus 2013;
•  Bekostigingssystematiek inclusief nulfase verevening gaat  

op 1 augustus 2014 in;
• Verevening wordt een jaar doorgeschoven dus 2016-2020;
•   Bestuursvorm (rechtsvorm) schuift op naar 1 maart 2013  

(is nu 1 november 2012).

De senatoren van de Eerste Kamer hebben inmiddels enkele 
kritische vragen gesteld, met name over de zorgplicht van de 
besturen, de middelen op het samenwerkingsverbanden hoe zich 
dit tot elkaar verhoudt. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid 
van het schoolbestuur versus het bestuur van de nieuw op te 
richten samenwerkingsverbanden? Het tweede punt gaat over 
de besteding van de middelen, te weten 300 miljoen euro, die 
vrijkomen nu de bezuinigingen van de baan zijn. Die 300 miljoen 
worden dus niet bezuinigd, voor het grootste deel heeft het 
speciaal onderwijs daar ‘voordeel’ van. Echter, de wetswijziging 
geeft een ander bestedings-model aan. Hierdoor komt dus een 
aanzienlijk bedrag van die 300 miljoen bij de besturen van de 
nieuwe samenwerkingsverbanden. Men gaat eerst bekijken 
hoeveel geld er teruggaat naar het speciaal onderwijs. De overige 
gelden moeten op het niveau van het samenwerkingsverband 
passend onderwijs ingezet worden als onderdeel van de zware 
ondersteuning. Op 30 juni geeft de Eerste Kamer uitsluitsel.
Het totale bezuinigingsdeel Leerlinggebonden financiering 
(ambulante begeleiding en schooldeel) is door de bezuiniging van 
de baan. Dit bedrag wordt, naar verwachting, toegekend aan het 
bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband. Norm voor de 
verevening is en blijft de teldatum 1 oktober 2011.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website  
van het nieuwe samenwerkingsverband

Ontwikkelingen Passend onderwijs

 

www.swv2302.nl

advertentie
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