
Een compliment
voor het hele team

Zonnebloem is
sneller gegaan
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Jamilla Aaloul en Selvi Yen
beoordelen de veranderingen
op de Zonnebloem als zeer po-
sitief. De nieuwe directeur
Linda deWagt heeft veel meer
aandacht voor de kinderen en
de ouders. De school is veel
schoner en er zijn nieuwe
meubels aangeschaft.

Ook de lesmethoden en de
boeken zijn vernieuwd.

Jamilla Aaloul heeft vier kinderen
van wie er drie op de Zonnebloem
zitten: Wassim in groep 8, Youssra
in groep 4 en Yasmine in groep 2.
Oumnia zit al op de middelbare
school. Jamilla is in Marokko

geboren en woont al 36 jaar in
Nederland. Ze heeft als kind ook op
de Zonnebloem gezeten. Ze was
toentertijd het enige buitenlandse
kind. Het was een moeilijke tijd
voor haar. ‘Ik sprak de
Nederlandse taal niet. De eerste
dag heb ik veel gehuild en ik heb
de directeur tegen zijn scheenbeen

geschopt. Hij gaf me een snoepje
en toen kwam ik pas een beetje tot
rust. Toen ik eenmaal goed
Nederlands kon spreken, ging het
een stuk beter. Ik zorg er nu voor
dat mijn kinderen thuis tegen mij
Nederlands praten; tegen hun
vader praten ze Marokkaans.’

de Zonnebloem
nieuwsbrief - speciale editie

Ouders zijn blij met veranderingen op de Zonnebloem
‘Er is veel meer aandacht voor de kinderen en de ouders’
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De leerlingen van
de Zonnebloem

‘Het is een
fijne school’
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Zonnebloem heeft
nieuw elan

Het gaat goed
met deze school
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Directeur Linda deWagt is
beretrots op wat er in het
vorig schooljaar is bereikt.
‘Tijdens de teamevaluatie
bleek dat we veel bereikt heb-
ben zonder dat het team zich
afgebeuld voelt. We hebben
hard gewerkt aan het klassen-
management, aan het

didactisch handelen van de
leerkrachten, aan het bewust
maken van de leerlingen van
hun eigen handelen en aan
het verbeteren van de leer-
resultaten. De effecten van
onze inspanningen zijn posi-
tief. Ik vind het ook mooi om
te zien dat de leerkrachten

hogere verwachtingen hebben
van de kinderen. Openheid is
heel belangrijk en iedereen
moet zich veilig voelen in het
team. Ook daarin hebben we
een succes behaald want alle
medewerkers hebben zich in
het afgelopen jaar ook kwets-
baar durven opstellen: ze pro-

beren hun eigen vaardigheden
aan te scherpen en vragen aan
collega’s: hoe doe jij dat? We
zijn op weg een lerende orga-
nisatie te worden.’

De Zonnebloem schittert! Directeur is trots
Leraren krijgen de regie in hun eigen groep terug

Openbaar onderwijs schittert weer in Barneveld

• lees verder op pagina 3
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n het vorige schooljaar
is er ontzettend veel
gebeurd’, vindt Renate

Hendriks. Ze is intern begelei-
der (ondersteunt en coacht de
leerkrachten) op de Zonne-
bloem. ‘We zijn sneller gegaan
dan Schitterende Scholen aan-
geeft. Dat is een groot compli-
ment aan het team dat zich in
zo’n korte tijd aan het ontwik-
kelen is. Ik vind de Zonne-
bloem een fantastische
school. Toen ik hier een jaar
geleden begon, was de sfeer
ook al goed, maar er moest
meer worden gewerkt aan de
opbrengsten en aan de didac-
tische vaardigheden.’

Een jaar geleden kwam Renate
Hendriks naar de Zonnebloem. Ze
werkt er anderhalve dag in de week
en is ook intern begeleider op de
Uitkijck in Baarn. ‘Ik heb voor de
Zonnebloem gekozen vanwege het
Schitterende Scholen traject. Dat
spreekt mij aan. Als school moet je
de goede dingen doen. Iedereen
werkt zich drie slagen in de rondte,
maar dat wil nog niet zeggen dat de
kwaliteit van het onderwijs ook
goed is. Je moet wel de juiste din-
gen doen en daar viel nog een slag
te slaan.

Het is fijn als een
instantie als Giralis over
de schouder meekijkt.

Waar sta je als school en wat is er
nodig om je te ontwikkelen tot een
kwalitatief heel goede school? De
tussenmetingen maken iedereen
bewust van waar we als school mee
bezig zijn. Daardoor leren we prio-
riteiten stellen.’

Concentreren
Renate heeft in één groep gewerkt
aan het verbeteren van het pedago-
gisch klimaat. ‘Wat mij op deze
school opvalt, is dat er rust heerst
in de groepen waardoor kinderen
zich goed kunnen concentreren.
Als de kinderen klaar zijn met hun
opdracht, moet de tijd gebruikt
worden voor verdiepen en verbre-
den en indien nodig herhalen. Ik
coach de leerkrachten en voer veel
gesprekken. De vraag is steeds: wat
hebben de leraren nodig om beter
te worden? Ik probeer vragen van
leerkrachten zo snel mogelijk te be-
antwoorden. Sommige kinderen in
de klas moeten worden geobser-
veerd. Als het nodig is, schakelen
we voor deze kinderen externe des-
kundigheid in. We werken met
groepsplannen: in de groep zijn er
kinderen die minder snel zijn dan
de rest, maar ook kinderen die juist
extra aanbod nodig hebben. Hoe
organiseer je in de klas verlenging
van de instructie voor sommige
kinderen en verrijking van het aan-
bod voor andere kinderen? Dat
leren we onder andere van Charles
Kalkhoven van Giralis, maar Linda
(de directeur) en ik denken en
doen ook mee. We doen het met z’n
allen. In het huidige schooljaar
2010-2011 gaan alle collega’s be-
wust werken met de verschillen in
onderwijsbehoeften. We verdelen
de leerlingen in drie groepen: in-
structieafhankelijk, instructiege-
voelig en instructieonafhankelijk.’

Communicatie
Een belangrijke taak van Renate
Hendriks is het ondersteunen en
coachen van de leerkrachten. Er is
veel te doen. Voig jaar was er in
groep 3/4 veel wisseling van leer-
krachten. Daardoor was er meer
aandacht voor die groep nodig.
Het grootste deel van de leerlingen
is van Turkse afkomst. We hebben
echter ook kinderen van Marok-
kaanse gezinnen en kinderen van
Somalische vluchtelingen. De com-
municatie geeft soms problemen.

Allochtone ouders hebben over het
algemeen wat meer moeite dan Ne-
derlandse ouders om te accepteren
dat hun kinderen een bepaalde
stoornis hebben. Het kost veel
moeite om ouders daarvan te over-
tuigen en dat een externe deskun-
dige moet komen om te observeren
of te onderzoeken. De taalbarrière
is groot; soms moet je dingen met
handen en voeten duidelijk maken.
Gelukkig is onze Turkse collega
(Sinan Senol) altijd bereid om te
tolken. Ook maak ik gebruik van
een Somalische stagiaire bij Vluch-
telingenwerk Barneveld als tolk.’

Kwaliteit
Gelukkig gaat de communicatie
meestal goed; de ouderbetrokken-
heid is volgens Renate enorm toe-
genomen. ‘Vorig jaar hebben we
aan de moederochtend een
nieuwe invulling gegeven, zodat
ouders zich meer betrokken voelen
bij onze school. Iemand van het
ROC leidt deze ochtenden en praat
dan met moeders over onder an-
dere opvoeding en hoe ouders hun
kinderen kunnen helpen met
schoolwerk en dergelijke.

We hebben ouders ook
nodig voor hand- en
spandiensten en

uiteraard vinden we het
super belangrijk dat zij
betrokken zijn bij de

school.

De ouders begrijpen dat dankzij de
moederochtenden nu ook. Tijdens
een moederochtend heb ik ouders
het leerlingvolgsysteem uitgelegd
en naar aanleiding daarvan indivi-
dueel met ouders over hun kinde-
ren gesproken.’ Voor Renate
Hendriks ligt het zwaartepunt van
het nieuwe schooljaar bij de voort-
gang van het opbrengstgericht
werken. We bewaken de kwaliteit
door elke vier weken een toets-
lunch met de leerkrachten te doen.
Tijdens de toetslunch worden de
toetsresultaten geïnventariseerd.
We checken of minimaal 80% van
de leerlingen de minimumdoelen

van de leerstof van de afgelopen
drie weken heeft gehaald. Als de
norm niet is gehaald, praten we
met elkaar over mogelijke oorzaken
en geven we elkaar tips/advies. We
vragen altijd door, net zo lang tot
we helder hebben waar het aan lag.
Zo ontstaat een stukje bewustwor-
ding en dat is nodig om bij de vol-
gende toets wel het doel te halen.
Als de norm niet is gehaald, moet
er natuurlijk worden ‘gerepareerd’.
De leerlingen, die de norm niet

hebben gehaald, krijgen tot de
volgende toets herhaalde instruc-
tie. Twee keer per jaar houden we
ook een toetslunch naar aanleiding
van de Cito-toetsen. Deze manier
van werken heeft zich het afgelo-
pen jaar bewezen. Dat vind ik echt
schitterend! •

Een
compliment
voor het
hele team

‘I

intern begeleider Renate Hendriks (links)
en directeur Linda de Wagt

Zonnebloem is sneller gegaan
dan Schitterende Scholen aangeeft
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ijf jaar geleden is de Zonne-
bloem gefuseerd met de
Regenboog in Voorthuizen

met één directeur aan het roer.
Anderhalf jaar geleden zag het er
niet goed uit voor de Zonnebloem.
De afgelopen jaren waren er enkele
directiewisselingen, het leerlinge-
naantal daalde en de resultaten
waren niet naar tevredenheid. Het
gevolg is dat alle leraren keihard
zijn gaan werken achter gesloten
deuren. De interim-directeuren
hebben vaak een andere opdracht
en gaan niet naar het lesgeven in de
klassen kijken. Leraren worden dan
niet bijgestuurd en op een gegeven
moment kom je in een neerwaartse
spiraal terecht.
Linda de Wagt heeft 30 jaar erva-
ring in het onderwijs. Ze heeft les

gegeven op een MLK-, ZMLK-
school, op een Jenaplanschool, ze is
ambulant begeleider en IB’er ge-
weest en heeft zes jaar een school in
Soest geleid. Linda trekt de kar; ze
geeft sturing aan het verbeterpro-
ces, ze faciliteert, controleert en
monitort het hele traject. ‘Ik ben ge-
vraagd door het bestuur om deze
klus in twee jaar te klaren.

Het is een verbetertraject
met een duidelijk doel: de
kwaliteit van het onderwijs
op deze school verbeteren.

Toen ik hier kwam, lag er een diep-
teanalyse en een verbeterplan. Uit
mijn assessment bleek dat ik de
juiste persoon ben voor dit traject

op deze school. We weten allemaal
precies wat we moeten doen. De
doelen en de items die we deze twee
jaar moeten halen, zijn voor ieder-
een helder. Dat schept duidelijkheid
en rust. We gaan dezelfde berg op;
niet iedereen ontwikkelt zich even
snel en dat mag! Uiteindelijk halen
we met zijn allen de top. Ook voor
de interne begeleider en de direc-
teur zijn er duidelijke doelen ge-
steld. Ik krijg management-
ondersteuning van Ria van der
Heijden, die voor Giralis de project-
leider is van dit traject. Zelf breng ik
natuurlijk mijn eigen rugzak mee.’

Regie en verant-
woordelijkheid
Het traject om de kwaliteit te ver-
beteren is in gang gezet door het
bovenschools management vóór de
komst van Linda de Wagt. Zij is op
1 augustus 2009 ingestapt en heeft
zich gecommitteerd aan het traject.
‘Ik heb de rapporten en de doelstel-
lingen gelezen. Ik ben gaan praten
met de mensen hier; ik heb echt
contact gemaakt. Met de leraren
heb ik gepraat over wat ze in de
klas doen en ik heb de namen van
alle kinderen geleerd. Het traject en
de planning lagen vast. Het was
voor mij belangrijk dat alle leer-
krachten ook voor dit verbetertra-
ject hadden gekozen. Het
belangrijkste doel van het hele tra-
ject is de leerkrachten de regie te-
ruggeven in hun eigen groep. Wat
hebben de leraren daarbij nodig?
Ze zijn allemaal vaardig, maar er
zijn wel grote verschillen in vaar-
digheid. De leerkrachten hebben
aangegeven blij te zijn met mijn
komst. We hebben stevig aange-
pakt. In de school hebben we flink
opgeruimd, we hebben nieuw meu-
bilair en het schoolplein is ook op-
geknapt. We betrekken de
leerlingen er ook bij. We leren ze
verantwoordelijkheid nemen voor
wat ze zelf doen. We leren ze meer
te reflecteren. We vragen ze bij-
voorbeeld: wat heb je gedaan? Hoe
heb je gewerkt en ging het goed?
Kan het beter en wat doe je morgen
anders? Zo worden ze langzaam ei-
genaar van hun eigen ontwikke-
lingsproces. Na een toets bespreekt
de leerkracht de resultaten. Zo
leren we de kinderen dat ook de
hele groep verantwoordelijk is voor
de resultaten. Door hard te werken
aan verbeteringen en succes te boe-
ken krijgt iedereen het goede ge-

voel en worden de resultaten bijna
vanzelf beter.’

Goede instructie
Alles goed uitleggen aan de kinde-
ren, weten wat een leerling nodig
heeft om verder te komen, daar ha-
mert Linda de Wagt op. ‘De leerlin-
gen moeten goed begrijpen waar de
blokjes bij het zelfstandig werken
voor dienen. Ze moeten weten
waarom kinderen apart instructie
krijgen. Waarom wordt een instruc-
tietafel gebruikt? Als je dat allemaal
goed uitlegt, worden ze deelgenoot
van het onderwijsproces. We zoo-
men in op de successen die we boe-
ken. Ik vind dat iedereen succes
moet hebben. Iedereen moet in
stapjes vooruit komen. We waarde-
ren iedereen. De veranderingen,
kanteling in denken en doen die mij
voor ogen staat, moet ook uit de
mensen zelf komen. De leerkracht
doet er toe! De verbeteringen moe-
ten resulteren in opbrengstgericht
werken. Het team wil graag veran-
dering en we werken daar allemaal
hard aan. Ik ben de bewaker van de
doelen en de werkwijze. Ik stel aan
alle leraren steeds de vraag: wat heb
je nodig om beter te worden? We
moeten voortdurend oppassen voor
de situatie dat ieder weer voor zich
aan de slag gaat. We werken aan de
doorgaande lijn van groep 1 tot en
met groep 8. We moeten het met el-
kaar doen!’
Het is mooi om te zien dat Linda en
haar hele team elke ochtend de kin-
deren en hun ouders welkom heten.
Zo laten zij zien dat zij het fijn vin-
den dat je er weer bent en iedereen
wordt een goede morgen toege-
wenst. Soms als iemand naar de
kapper is geweest, wordt er gezegd:
wat zit je haar leuk of als een kind
iets nieuws aanheeft: wat zie je er
mooi uit! Het hele team staat als
een ontvangstcomité in de hal onder
het motto:

De dag begint
schitterender
voor iedereen
als jij je welkom
voelt bij ons
op school

•

Leraren
krijgen de

regie in hun
eigen groep

terug

De Zonnebloem
schittert!

Directeur is trots

V• vervolg van pagina 1
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e resultaten van het
Schitterende Scholen
project op de Zonne-

bloem zijn zeer bemoedigend’
vindt Luuk Schumer, alge-
meen directeur van stichting
Eem–Vallei Educatief.
‘De opbrengsten van zowel de
leerlingen als de leraren zijn
groot. De leraren ontwikkelen
zich snel. Ik vind het knap dat
de school in zo’n korte tijd een
omslag heeft kunnen maken.
Iedereen heeft er geweldig
aangetrokken en dat dwingt
veel respect af. De leerkrach-
ten voelen zich gezamenlijk
verantwoordelijk en de resul-
taten worden samen
besproken.’

De Zonnebloem is al jaren een bron
van zorg voor de stichting. Eem–
Vallei Educatief is een stichting
voor openbaar primair onderwijs
in de gemeenten Baarn, Barneveld,
Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel,
Soest en Woudenberg. Bij de stich-
ting zijn 19 scholen aangesloten
met in totaal 2600 leerlingen en
260 personeelsleden. Volgens Luuk
Schumer is de Zonnebloem een
school met voornamelijk Turkse
kinderen. Na de noodzakelijke
fusie werd De Zonnebloem een dis-
locatie van de Regenboog in Voort-
huizen. Beide scholen hadden
gezamenlijk één directeur. Dat was
voor het verbetertraject van De
Zonnebloem onwenselijk en on-
doenlijk. Daarom heeft de Zonne-
bloem nu tijdelijk een eigen
projectdirecteur. Er is al jaren hard
getrokken aan de kwaliteit op de
Zonnebloem met allerlei verbeter-
trajecten vanuit onder meer het on-
derwijsvoorrangsbeleid, met een
Piramideproject en de onderwijs-
kansenschool. Al deze trajecten
hebben effect gesorteerd, maar
hebben niet geleid tot een vergro-
ting van de aantrekkelijkheid van
de school. Wij stonden voor de
moeilijke beslissing: nog één keer
een poging wagen met een nieuw
traject of de school sluiten. We
hebben gekozen voor een nieuw
traject met onderwijsbegeleidings-
dienst Giralis. Giralis heeft een
diepteanalyse uitgevoerd en een
plan van aanpak gemaakt.’

Eigenaar
Volgens Henk van der Zwaag, di-
recteur Onderwijs en Personeel van
de stichting, was de keuze voor Gi-
ralis niet moeilijk. ‘De aanpak van
Giralis past bij de Zonnebloem. Het
Schitterende Scholen project zorgt
ervoor dat de leraren eigenaar wor-
den van de problemen en ze dus
ook gezamenlijk moeten oplossen.
Het gaat erom dat de leraren zich
ontwikkelen. Daarom hebben we
met alle leraren een contract geslo-
ten, waarin duidelijk staat aangege-
ven wat er van hen in hun

professionele ontwikkeling wordt
verwacht. We hebben een project-
directeur aangenomen met de op-
dracht alle doelstellingen in twee
jaar te halen. Als bestuur houden
we stevig de vinger aan de pols.

Begin vorig schooljaar heb ik elke
week met de directeur aan tafel ge-
zeten om de voortgang mede te be-
waken. Overigens hoort daar ook
bij dat je als bestuur complimenten
moet geven als daar aanleiding
voor is. Wij benoemen wat goed
gaat; daar bloeien mensen van op.’

Overtuigen
Luuk Schumer is blij dat er in de
school ook optisch veel is veran-
derd. ‘De school is geverfd, er is
nieuw meubilair aangeschaft en het
schoolplein is opgeknapt. Het pro-
bleem dat we nu nog hebben, is dat
we de veranderingen moeten ver-
markten. Hoe kunnen we de rest
van Barneveld overtuigen?

We streven ernaar een
kwalitatief hoogwaardige
school te zijn en willen

graag dat de Barnevelders
daarvan op de hoogte zijn.

Op dit moment is onze taak als
stichting beperkt: we hebben de
mogelijkheden voor de Zonne-
bloem geïnventariseerd, de piket-
palen geslagen en de eisen
geformuleerd. We hebben de juiste
partner in de vorm van Giralis ge-
vonden. Kortom, wij zijn kaderstel-
lend geweest en hebben de
afbreukrisico’s zo klein mogelijk

gemaakt.’
Henk van der Zwaag vindt dat het
hele traject soepel is verlopen.
‘Toen we onze plannen aankondig-
den, ontstond er korte tijd een ont-
kenningsfase. We werken zo hard!
Wat hadden we beter kunnen
doen? Er is inderdaad altijd hard
gewerkt. Met het project willen we
vooral bereiken dat we de goede
dingen doen en dat we die erg goed
doen. Het team heeft dit idee en
het gehele project omarmd en is
met veel energie aan de slag gegaan
met de nieuwe benadering. Al na
korte tijd werden verbeteringen en
veranderingen zichtbaar. De
school, het team en de leerlingen
stralen weer uit dat ze trots zijn op
hun school.’

Good practice
Het gaat dus nu weer goed met de
Zonnebloem en daarom wil Luuk
Schumer dat de Zonnebloem een
good practice voorbeeld wordt voor
alle scholen in de stichting. ‘De
kwaliteitsimpuls op de Zonne-
bloem mag nooit verloren gaan. De
Zonnebloem is de eerste school
binnen de stichting waar resultaat-
gericht wordt gewerkt. De andere
scholen willen dat ook en resultaat-
gericht werken is in het schooljaar
2010-2011 het speerpunt van de
stichting. De Zonnebloem was het
lelijke eendje, maar wordt een
schitterende zwaan. De Zonne-
bloem haalt al regelmatig de plaat-
selijke pers, bijvoorbeeld met de
prachtige CITO-scores en met
allerlei leuke festiviteiten die op
school worden georganiseerd.
Maar het is belangrijk dat de
school laat zien dat het niet alleen
een leuke school is, maar ook
vooral een kwalitatief goede school,
die de vergelijking met elke andere
school met glans kan doorstaan. De
betrokkenheid van de ouders is
vergroot en dat heeft een positieve
uitstraling naar de wijk. Kortom,
we hebben alle reden om tevreden
te zijn en hebben een rotsvast ver-
trouwen in de goede afloop. Het
zou voor de school en het team van
leerkrachten een enorme beloning
zijn als ouders in toenemende mate
besluiten hun kind naar De Zonne-
bloem te sturen, omdat het een
prima school is met uistekende re-
sultaten. Het heeft ons verbaasd
dat de school in zo’n korte tijd zo’n
grote omslag heeft kunnen maken:
een groot compliment aan de
school en aan Giralis. De Zonne-
bloem is een school waar we trots
op kunnen zijn.’

•

Van lelijk eendje
naar prachtige zwaan

‘D

Luuk Schumer
algemeen directeur
stichting Eem–Vallei Educatief

Henk van der Zwaag
directeur Onderwijs en Personeel
stichting Eem–Vallei Educatief

Zonnebloemmaakt
in korte tijd een
grote omslag
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De kinderen vinden dat
de Zonnebloem in het
afgelopen schooljaar

veel leuker is geworden en dat
ze beter en meer leren. Een
bloemlezing!

Baran Car:
‘We hebben nieuwe tafels, stoelen,
computers en een digiboard gekre-
gen. Het is nu veel gezelliger in de

klas. De stoelen en tafels zijn hoger;
we zitten dus hoger en dat is prettig.
Bovendien hebben de tafels laatjes
waar we onze spullen in kunnen
doen; we hoeven dus niet heel de
tijd door de klas te lopen om overal
spullen te pakken.’

Ibrahim Bügdayci is het eens
met Baran.
‘De nieuwe stoelen en tafels zijn

heel fijn. We hebben ook nieuwe
boeken gekregen; er is nu veel meer
ruimte voor boeken.’

Muhammed Dinç is vooral blij
met de blokjes.
‘Ik hoef nu niet steeds mijn vinger
op te steken. Als ik niet gestoord wil
worden, zet ik mijn blokje op rood.
Als ik een vraag heb, komt het
vraagteken boven. Bij groen mag ie-

dereen mij een vraag stellen en kun-
nen we overleggen. Het is een mooi
systeem.’

Enes Bügdayci vindt dat de
dagtaak veel beter is geregeld
dan vroeger.
‘Ik hoef nu niet meer op de andere
kinderen te wachten. Eerst moesten
we allemaal tegelijk met onze taak
beginnen, nu kunnen we zelf de

volgorde van onze taken bepalen.’

Wafae Boukattan vindt het fijn
dat de toetsen goed zijn ge-
maakt. ‘Het leren gaat nu veel ge-
makkelijker. Alles is fris en schoon:
alle kasten zijn geverfd. We kunnen
op het digiboard televisie kijken en
er zijn veel meer computerspelletjes
waar je iets van kunt leren zoals
Woordzoeker.’ •

e leerlingen van groep 8
van de Zonnebloem
scoorden dit jaar op de

CITO-eindtoets een gemid-
delde van 537.5. Dat is aan-
zienlijk hoger dan het
landelijke gemiddelde: 535.4.
Directeur Linda deWagt is
trots. ‘Wij zijn daar als school
natuurlijk blij mee. De wijze
van lesgeven op onze school
begint steeds meer zijn vruch-
ten af te werpen. Wij vinden
het belangrijk dat leerlingen
zelfstandigheid aan de dag leg-
gen. Verantwoordelijk nemen
voor de lessen en de oefenstof.
Het plannen van schooltaken
maakt daar een belangrijk on-
derdeel van uit.’

In de leerlingenrapporten wordt -
op basis van de standaardscore –
door het CITO een onafhankelijk
advies gegeven over de mogelijkhe-
den van een leerling in de diverse
brugklastypen. Het CITO-advies
komt overeen met het schooladvies.

In het schooladvies worden ook an-
dere factoren zoals werkhouding,
inzet en tempo meegenomen. Aan
de leerlingen die de toets hebben
gemaakt, is zowel een havo-vwo als
een vmbo-havo advies verstrekt.

Alle scholen in Nederland zijn inge-
deeld per categorie. Dat betekent
dat de scholen vergeleken worden
met scholen die eenzelfde populatie
hebben. De Zonnebloem is in 2010
ingedeeld in categorie 4. In 2010 is
de indeling van zeven categorieën
teruggebracht naar vier categorieën.
In de jaren 2007 tot en met 2009
was de Zonnebloem ingedeeld in ca-
tegorie 7. De gemiddelde score van
537.5 schittert nog meer als we die
vergelijken met de gemiddelde
score van de categorie waartoe de
Zonnebloem behoort: 529.7. De lage
gemiddelde standaardscore in 2008
blijkt gelukkig een incident te zijn
geweest.

•

D

D

De leerlingen van de Zonnebloem gaan graag naar school

‘Het is een fijne school’

CITO-scores op de eindtoets 2010 van
de Zonnebloem zijn gewoon erg goed

Schematische weergave van de CITO-eindtoets

Jaar 2007 2008 2009 2010

Indeling in schoolgroep / categorie 7 7 7 4

de Zonnebloem 530,2 518,7 532,4 537,5

Landelijk gemiddelde 535,1 535 535,1 535,4

Schoolgroep gemiddelde 528,4 529,2 528,9 529,7

Schoolgroep ondergrens 526,1 526,9 526,6 527,3

Verschil tov landelijk gemiddelde -4,9 -16,3 -2,7 2,1

Verschil tov schoolgroep gemiddelde 1,8 -10,5 3,5 7,8

Verschil tov schoolgroep ondergrens 4,1 -8,2 5,8 10,2
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Alleen
Nederlands
Jamilla Aaloul vindt het fijn dat ze
altijd bij Linda terecht kan met vra-
gen. ‘Als de ontwikkeling van onze
kinderen stagneert, wordt er met-
een aan de bel getrokken. Eén jaar
geleden gebeurde dat te laat. Ik
vind het wel jammer dat er geen
blanke kinderen op deze school zit-
ten. Er zitten alleen allochtonen op
de Zonnebloem. Vroeger, zo’n 7 tot
8 jaar geleden, was er op deze
school een grote taalachterstand.
Nu wordt daar keihard aan ge-
werkt. Kinderen onder elkaar
mogen alleen Nederlands spreken.
Dat vind ik een goede zaak. En ook
de ouders spreken hier op school
alleen Nederlands. Kinderen met

een achterstand en kinderen die
niet alles direct begrijpen, krijgen
apart les. De school organiseert ook
meer. Zo worden alle feestdagen
van alle religies op school gevierd.
Kinderen kunnen op school ook
streetdanceles krijgen.’

Graag naar
school
Selvi Yen heeft twee kinderen op de
Zonnebloem: Hümdanur in groep 7
en Özge in groep 3. Vorig jaar zat
Eslem in groep 8. Selvi is in Turkije
geboren en sinds 12 jaar in Neder-
land. ‘Vroeger was het een rommel-
tje op school; het is nu veel netter.
De school onderhoudt ook veel
beter contact met de ouders. Thuis

spreken mijn kinderen Nederlands
en Turks.’
Selvi vindt dat Linda veel goeds
heeft gedaan. ‘Ze is makkelijk te
benaderen, veel makkelijker dan de
vorige directeur. Er is veel veran-
derd. De sfeer is beter geworden,
vooral tussen de leraren en de ou-
ders. Wij komen nu graag naar
school. Ik ben daar heel blij om,
want als de school niet goed functi-
oneert, moet je je kinderen van
school halen en naar een andere
school brengen. Je wilt immers het
beste voor je kinderen. In het begin
twijfelde ik over de school, maar ik
dacht: ik probeer het gewoon en nu
vind ik dat het goed gaat. Het is wel
een tijd een stuk minder goed ge-
weest met de wisselende directeu-
ren en het grote verloop onder de
leerkrachten.’ •

Ouders zijn blij met
veranderingen
op de Zonnebloem

‘Er is veel meer
aandacht
voor de kinderen en
de ouders’

In 2011 begint de Zonnebloem
een ouderkamer. Een ouderka-
mer wordt opgericht om de ou-
derbetrokkenheid te
vergroten. Ouders worden
meer betrokken bij opvoe-
dingsaspecten en ze onder-
steunen de taalontwikkeling
van hun kinderen. Het zijn

doorgaans welzijnsinstellingen
en scholen die beginnen met
een ouderkamer, maar de
kracht van ouderkamers is dat
de ouders het na een tijdje
overnemen. In eerste instantie
wordt de thematiek die in de
ouderkamer wordt behandeld,
bepaald door de school, maar

al snel organiseren ouders zelf
activiteiten en ze dragen zelf
onderwerpen aan die ze graag
willen bespreken. Ze gebrui-
ken de ouderkamer om proble-
men die ze in de opvoeding
ervaren, met elkaar te bespre-
ken en op die manier van
elkaar te leren.•

NIEUWS!
Zonnebloem start in
het nieuwe jaar ouderkamer

Negen vierdejaars leerlingen
van het Johannes Fontanus
College lopen maatschappe-
lijke stage op de Zonnebloem.
Gedurende 28 weken gaan ze
ruim een uur in de week sa-
menwerken en samen leren
met een of twee leerlingen uit
groep 5. Linda deWagt is
enorm blij met dit MaS-pro-

ject. ‘Het doel is meervoudig;
onze leerlingen leren beter Ne-
derlands: er moet vooral veel
gepraat worden, er wordt aan
hun schoolse vaardigheden ge-
werkt, daarnaast leren cultu-
ren elkaar kennen en zijn de
leerlingen van het JFC een
voorbeeld voor onze leerlin-
gen. Ik vind het een bijzonder

project omdat de JFC-leerlin-
gen er veel tijd insteken, want
28 weken lang trekken zij op
met de leerlingen van de Zon-
nebloem. We leven samen in
één dorp, dus het is van groot
belang om elkaar te leren ken-
nen. Multi-culti is niet raar of
vreemd, maar je kunt juist
enorm veel van elkaar leren.•

NIEUWS!
MaS-project
op de Zonnebloem

• vervolg van pagina 1
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inan Senol prijst het
enthousiasme van het
team om iets nieuws neer

te zetten. Sinan is onderwijs-
assistent en ICT’er op de Zon-
nebloem. ‘We maken stappen
voorwaarts dankzij onze
nieuwe directeur en nieuwe
IB’er. Maar onderschat ook de
rol van Giralis niet. De col-
lega’s zijn enthousiast, maar
zonder begeleiding waren we
nooit zo ver gekomen.’

Vera Bouwhuis is het helemaal eens
met Sinan. Vera is leerkracht in
groep 6/7/8. ‘In het begin keek het
team nog met argusogen naar de
ontwikkelingen. We moeten het
eerst nog maar eens zien. Nu is ie-
dereen laaiend enthousiast. We
hebben grote stappen voorwaarts
gezet. Het gaat eigenlijk allemaal
vanzelf, omdat het leuk is en nieuw.
Ik heb een andere kijk gekregen op
zelfstandig werken. Ik heb veel tips
en tools gekregen waar ik iets aan
heb. Iedereen zet zich met hart en
ziel in en we hebben een kei van een
directeur en IB’er. We hebben met
z’n allen gedanst omdat het zo goed
gaat. We zagen wel dat we als school
aan het afglijden waren. De vorige
schoolleiding was ook maar twee
dagen in de week hier aanwezig. De
energie die het heeft gekost, is het
waard geweest. En we hebben er
veel energie in gestoken, de leerlin-
gen trouwens ook. Maar nu draait
alles goed. Ook de ouders vinden de

veranderingen prettig. Niet alle
neuzen stonden dezelfde kant in. Je
weet dat het mis gaat, maar je werkt
keihard en de neerwaartse spiraal
is niet te stoppen. Iedereen deed
zijn eigen ding, maar nu zijn we
weer een echt team met een geza-
menlijk doel. Wij willen nu echt
een schitterende school zijn. We
praten meer inhoudelijk met el-
kaar en zijn oprecht trots. We vie-
ren onze vooruitgang met taart.
Het is gezelliger en de sfeer is
goed. Ik ben trots op ons!’

Het beste van
het beste
Voor Sinan Senol zijn de afgelo-
pen tien maanden als tien weken
voorbijgevlogen. ‘Ik ben heel blij
met de begeleiding door Giralis.
We hebben nieuw elan gekregen.
Onze kinderen moeten het beste
van het beste krijgen: goede bege-
leiding en goed onderwijs om ver-
der te komen. De leerlingen en/of
hun ouders komen dan misschien
uit andere landen, maar het zijn
gewoon Nederlanders. Als ze naar
Turkije op vakantie gaan, missen
ze na drie weken Barneveld al. Ik
heb de school naar beneden zien
gaan, maar nu zie ik dat we weer
in de lift zitten.’
Vera Bouwhuis constateert dat de
Zonnebloem halverwege het tra-
ject is. ‘Wij willen iedereen nu al

laten weten hoe verschrikkelijk
goed het gaat met deze school. We
hebben al veel bereikt en kunnen

nog veel meer bereiken. Ik wil ook
een groot compliment geven aan de
leerlingen, want zij hebben de ver-

anderingen goed opgepakt. Ze zijn
veel zelfstandiger geworden.’

•S

Zonnebloem heeft nieuw elan

Het gaat verschrikkelijk goed
met deze school



8 - nieuwsbrief - de Zonnebloem - speciale editie -

december 2010

e Giralisadviseurs Ria
van der Heijden en
Charles Kalkhoven zijn

uitermate tevreden. ‘Het
verbeterproces gaat op de
Zonnebloem veel sneller dan
wij hadden verwacht. Meestal
duurt een verbetertraject wel
twee jaar, maar op de Zonne-
bloem is in één jaar al ontzet-
tend veel tot stand gekomen.
Het komende jaar is het jaar
van de borging en vooral de
borging van de professionele
cultuur. Nu heeft de school
nog een verdiepingsslag
nodig.’

De Zonnebloem is een kleine
school: de resultaten kunnen af-
hankelijk zijn van een paar leerlin-
gen die het uitgesproken slecht of
uitgesproken goed doen. Als de re-
sultaten sterk wisselen, krijgt de
school al snel het idee dat ze niet in
control is. Een of twee leerlingen
kunnen grote invloed hebben op de
gemiddelde scores. Daarom is het
volgens Ria van der Heijden be-
langrijk de groepsoverzichten te
analyseren. ‘Als je de oorzaken
kent, hoef je niet te wanhopen. De
gemiddelde CITO-score van 538 in
het afgelopen schooljaar was heel
goed. Dat neemt niet weg dat het
absoluut nodig was om iets te doen.
De Zonnebloem was zichtbaar ach-
teruit aan het gaan. Er was geen
zelfvertrouwen; de sfeer was niet
slecht, maar het team had nega-
tieve verwachtingen van de leerlin-
gen en van elkaar. Het bestuur
stond voor de vraag: gaan we in-

vesteren of de tent sluiten? Uitein-
delijk is besloten te investeren. De
vorige directeur had geen goede
start gehad. De nieuwe directeur
heeft veel ondersteuning en coach-
ing gekregen én heeft daar snel en
goed op ingespeeld. Er is ook een
nieuwe IB’er gekomen. Het zijn
twee krachtige dames die er flink
tegenaan zijn gegaan. Daaruit blijkt
de kracht van leiderschap.

Er is veel meer rust in
de school, bijvoorbeeld
kenmerkend zichtbaar
door de regel: buiten
rennen, binnen lopen.

’s Ochtends wordt iedereen door
het team welkom geheten. De sfeer
is veranderd, verbeterd, ook door
een andere aankleding van de
school. Alle feesten van alle religies
worden op school gevierd. De
school is veel opener geworden. In
de hal hangt een bord waarop alle
activiteiten van de week staan ver-
meld. Er wordt veel beter samenge-
werkt: de leraren nemen elkaars
werk over en gebruiken dezelfde
didactische werkvormen.’

Successen vieren
‘Een jaar geleden was het team
moedeloos; nu heeft het elan’, gaat
Van der Heijden verder. ‘Ze hebben
er echt zin in! Er wordt veel aan-
dacht besteed aan goed meten met
het hele team. Tijdens het Suiker-
feest hadden de kinderen vrij en

heeft het team trendanalyses ge-
maakt. De onderwijskundig leider
heeft de kwaliteit om successen
goed te vieren. De teamleden spra-
ken eerst namens elkaar; dat is een
teken van weinig zelfvertrouwen.
Nu komen alle zaken goed bij el-
kaar. Het gevoel van vertrouwen en
veiligheid is enorm vooruit gegaan.
Het nieuwe verteltheater dat op het
schoolplein is ingericht, is daar ook
een voorbeeld van. Mooie verhalen
vertellen vinden alle kinderen leuk.
En: het werkt om de woordenschat
van kinderen te verbeteren. Het
theater is het symbool van de goede
aanpak.’

Hoge
verwachtingen
Charles Kalkhoven begeleidt ver-
schillende trajecten. Hij besteedt
veel aandacht aan klassenmanage-
ment. ‘Kinderen moeten meer zelf-
standig werken en kunnen niet op
elk moment een beroep doen op de
leraar. Gedifferentieerde instructie,
dat moeten de leraren leren! En
daarnaast ook effectieve instructie.
We zijn bezig geweest om het on-
derwijs in de basisvaardigheden
weer goed vorm te geven. Daarbij is
alles wat wij doen, evidence based.
We maken gebruik van weten-
schappelijke inzichten over wat
succesvol onderwijs is. Met obser-
vaties en nabesprekingen maken
we het team sterker. Dat is gelukt.
Er bestaan nog wel verschillen tus-
sen de leraren, maar ze hebben

zich allemaal verbeterd. Van belang
is ook dat de leraren zich afvragen
wat leerlingen nodig hebben. Dit
schooljaar blijven we ze volgen,
monitoren en borgen. Als een team
het oppakt, kan het snel gaan. De
Zonnebloem is in een stroomver-
snelling gekomen. Lezen in groep 4
en hoger kon beter. Ook werd er
niet samengewerkt; iedereen deed
het op zijn eigen manier. Nu is er
een werkgroepje van Linda, de le-
raren en mij.

Er is een nieuwe methode
gekomenmet leesteksten
die de kinderen enorm

motiveren.

Betekenisvolle teksten zijn belang-
rijk, vooral in de onderbouw. Het is
belangrijk om gewone taal te spre-
ken tegen de kinderen, geen kin-
dertaal. Het lezen moet het
komende jaar ook geborgd worden.
Samen de methode leren kennen en
gebruiken. Hogere verwachtingen
hebben van de kinderen. Daardoor
wordt excellentie steeds meer zicht-
baar en de school steeds krachtiger.
Al in de jaren zestig is er een expe-
riment geweest in de VS. Daaruit
bleek dat kinderen zich gingen ge-
dragen naar de opvattingen van de
leraar. Als de leraar lage verwach-
tingen had, gingen de prestaties
van de leerlingen omlaag. Had de
leraar hoge verwachtingen, dan
werden de prestaties beter. In mijn
werk maak ik dat regelmatigmee.’

Ouders erbij
betrekken
‘Dit schooljaar staat in het teken
van woordenschat en technisch
lezen’, gaat Kalkhoven verder. ‘Ook
hebben we aandacht voor hoe ou-
ders kunnen helpen. Het is bewe-
zen dat de hulp van ouders
bijdraagt aan het leren van beteke-
nisvolle taal. Er zijn twee manieren
om ouders erbij te betrekken. Ou-
ders doen thuis iets dat bijdraagt
aan het programma op school. Dat
mag op een speelse manier. De
tweede manier is thuis meer inter-
actie hebben met de kinderen. Het
gaat om taaluitwisseling. Uit on-
derzoek blijkt dat dit weinig ge-
beurt. Het maakt niet uit in welke
taal het gebeurt, ook de moedertaal
is goed. Kinderen leren door te pra-
ten over wat er op school gebeurt
en thuis. Taalsterke scholen zijn
scholen waar in de thuissituatie
veel aandacht is voor taal en waar
ouders voorlezen. Bij de methode
‘Piramide’ zit een thuismethode.
Verder pleiten wij voor samenwer-
king met de bibliotheek. In Am-
sterdam is er een project dat
bestaat uit mooi versierde vertel-
tassen met prentenboeken, taal-
spelletjes en raadsels voorzien van
geluid. Dit project zou goed passen
bij de Zonnebloem. De school moet
partners hebben om zo’n project
uit te voeren. De bibliotheek of
het welzijnswerk zijn geschikte
partners.’

•

Giralisadviseurs hebben er lol in

‘Zoveel ontwikkeling zien en
meemaken is mooi’

‘Schitterende Scholen’ is een
initiatief van onderwijsadvies-
bureau Giralis Groep met kan-
toren in Ede, ’s-Hertogenbosch
en Eersel. ‘Schitterende Scho-
len’ helpt risicoscholen en
(zeer) zwakke scholen bij hun
noodzakelijke kwaliteitsverbe-
tering. Het schitterende resul-
taat zal zijn duurzame
ontwikkeling. Een inspectiebe-
oordeling is vaak de aanleiding
om dit traject in te zetten. Er
wordt een diepteanalyse ge-

maakt om gefundeerd tot ver-
beteringen te kunnen komen.
Vanuit de kracht van de school
wordt een aanpak uitgewerkt:
‘Schitterende Scholen’ zorgt
ervoor dat alles wat de school
doet om zichzelf te verbeteren,
in samenhang gebeurt. Met
uiteindelijk als doel dat de
school weer schittert.

Voor informatie:

www.schitterendescholen.nl
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Initiatief van Giralis

‘Schitterende scholen’
Begin de lente met een

schitterende school


