
Een nieuw begin
Wat een bijzondere maanden hebben we achter de rug. De 

samenwerking tussen ouders en scholen was intensiever dan ooit. 

We bundelden krachten voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Zonder u als ouder of verzorger, betrokkene of samenwerkings-
partner was dit allemaal niet mogelijk. En ook al val ik in 
herhaling, ik zeg het toch nog een keer: Dank u wel!

We zijn ontzett end blij dat onze scholen het schooljaar 
samen met hun leerlingen af kunnen sluiten. Dat voelt echt 
als een feestje. De kinderen richten nu hun vizier op iets 
nieuws: de overgang naar een volgende groep en voor onze 
schoolverlaters natuurlijk het voortgezet onderwijs. Over de 
focus van Aves vertel ik meer in deze nieuwsbrief. 

Eerst is het hoog ti jd om vakanti e te vieren. Computers aan 
de kant, lekker buiten spelen en vooral veel plezier maken. 
Ik wens iedereen een prachti ge zomer toe. Tot in het nieuwe 
schooljaar!

Kristi aan Strijker
Voorzitt er college van bestuur Aves  •
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Aandacht
‘Noem eens drie dingen die leuk zijn aan school?’ probeerde ik. 
De groep-6-zoon was weer niet uit bed te krijgen. 

Dit was in die coronaweken dat de kinderen twee dagen les op 
school hadden. Als het tenminste geen feest- of studiedag was. 
Ja, dat ging hier thuis een beetje door elkaar lopen: kerkfeest- 
en studiedagen. Ik waagde nog een uitleg aan Pinksteren, en het 
verband met Kerst, Pasen en Hemelvaart. Ik gaf het op toen de 
jongste vroeg: ‘Heeft  Jezus dan zo kort geleefd?’ Over de vraag 
wat er leuk is aan school moest hij lang nadenken. Nou, vooruit: 
‘1. De inloop ’s ochtends. 2. De kleine pauze. 3. De grote pauze.’

Ouders kletsten en appten wat af over hun ervaringen met het 
onderwijs ti jdens de coronaperiode. Ze hebben hun kinderen, 
hun manier van leren, en de lesmethodes beter leren kennen. 
Dat is winst, althans dat kan het zijn, als de schooldirecteuren, 
schoolbestuurders en  medezeggenschapraden acti ef de ouders 
op hun bevindingen zullen bevragen. 

Ik weet het: ‘N=1!’ Ik hoor het al mijn hele werkzame leven. 
Eerst aan de universiteit, later op redacti es. En nu probeer ik het 
onze jongens vast mee te geven. Het is gevaarlijk om conclusies 
te trekken uit de ervaringen van één persoon.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat onze basisscholen nog beter 
worden als de ervaringen van ouders met thuisonderwijs daad-
werkelijk worden gehoord, neem ik hier een voorschot. Ook 
omdat ik schrok van het antwoord dat mijn zoon gaf toen ik het 
bij het naar bed brengen weer probeerde: ‘Wat mist hij dan op 
school?’

Een mooie volzin wist hij er niet van te maken, maar één woord 
kon hij wel noemen: ‘Aandacht.’

Eva Vriend  •

Normaal schrijven we over wat speelt bij Aves en waar de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zich voor inzet. 
Maar ja, wat is in deze ti jd normaal? Zes jaar geleden namen 
we zitti  ng in de gmr. Als we toen een klap op de deurmat hoor-
den, kondigde een goed gevulde envelop een nieuwe gmr-ver-
gadering aan. De eerste jaren kwam de wens tot verdere 
digitalisering van het onderwijs vaak ter sprake. Stapsgewijs 
kwamen de veranderingen. Als eerste een Offi  ce 365 omge-
ving met Surface laptops in bruikleen voor alle leerkrachten en 
gmr-leden, plus alle vergaderstukken in OneNote. 

Natuurlijk was deze opzet niet om onze leden hun klap op de 
deurmat te onthouden. Het ging er vooral om hoe ICT bij kan 
dragen aan betekenisvol en toekomstgericht onderwijs. Nu is 
het de normaalste zaak van de wereld.

Op school, werk en thuis. Teams, teams en nog eens teams. 
Nog nooit werd er bij ons thuis zoveel gebruik gemaakt van 
streaming audio en videoverbindingen. Kinderen zoeken 

contact met hun juf of meester, klasgenoten ‘teamen’ onder-
ling en er ontstaan zelfs nieuwe vriendschappen. Hoe naar de 
Covid-19 crisis ook is, het geeft  onze samenleving een digitale 
boost. We kunnen en gaan veel vaker thuis werken en krijgen 
waar nodig thuis online les. Zonder corona had dit nog een paar 
decennia gekost. Nu is het in een week doorgevoerd. Dit is 
winst voor de toekomst. 

Het waren zes hele leuke en leerzame jaren waarin we als gmr 
onderling, met de medezeggenschapsraden, het college van 
bestuur en de raad van toezicht van gedachten wisselden. Soms 
scherp, maar vaak ook met een daverende lach. Het was een pe-
riode waarin we naast de digitalisering ook een fusie er doorheen 
geloodst hebben. Het is ti jd het stokje door te geven aan nieuwe 
ouders met frisse inzichten. Bedankt voor het in ons gestelde 
vertrouwen en graag tot ziens ergens in of buiten de polder!

Veel lef, passie en groei toegewenst!
René Heeringa & John Ouderling  •

Nieuws van de GMR
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Afscheid

Krijtstof
Het is een feit dat Kristi aan Strijker nog nooit voor de klas 
heeft  gestaan en geen krijtstof van zijn vingers af heeft  gebla-
zen. Zijn carrière doorliep hij vooral bij de overheid, waaronder 
de gemeente Noordoostpolder. Toch trok het onderwijs en 
werd hij in 2017 bestuurder van voormalig Sti chti ng Christelijk 
Primair Onderwijs in de Noordoostpolder. Daarna maakte hij 
per 2019 bij Aves, sti chti ng voor primair onderwijs, onderdeel 
uit van het college van bestuur. ‘Met krijtjes heb ik vroeger 
inderdaad prachti ge tekeningen op de stoep gemaakt, niet op 
een schoolbord’, zegt hij met een grote glimlach. 

Gelijke kansen en diversiteit
Toch is er genoeg wat de voorzitt er verbindt met het onderwijs 
en een mooie organisati e zoals Aves. ‘Net als iedereen heb ik 
mijn schoolti jd doorlopen en desti jds veel geleerd. Het heeft  
me gevormd. Daarom vind ik het essenti eel dat iedere leer-
ling zichzelf kan zijn en een kans krijgt op eigen niveau. De 
verschillen tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ou-

ders nemen in heel het land toe. Veel van hen krijgen niet het 
onderwijs dat ze aan kunnen en zo blijft  hun talent onder-
benut. Ik vind het belangrijk om daar oog voor te hebben en 
ervoor te zorgen dat die verschillen juist afnemen.’ 

Toetsen
In het onderwijs wordt veel getoetst. Maar is dit nog wel van 
deze ti jd en kan het misschien beter of anders? Kristi aan deelt 
zijn visie: ‘Anders toetsen haalt mogelijk meer uit leerlingen. 
Niet toetsen voor een cijfer, maar toetsen met als doel dat 
een leerling er iets van leert. Als je ervoor zorgt dat de leerling 

inzicht krijgt in wat hij nog niet begrijpt, dan ontstaat er ook 
een beter beeld van wat hij nog moet leren. Dat gaat dan veel 
gerichter. Bij Aves onderzoeken we dit nu en kijken we naar 
een opti male balans van beide wijzen van toetsen.’

Lef, passie en groei
Deze mooie kernwaarden van Aves krijgen pas echt betekenis 
als ze ook worden gedragen en ingezet. Als het aan Kristi aan 
ligt, zien we ze voorlopig volop. Hij legt uit hoe. ‘Behoud van 
scholen in onze polderdorpen vraagt soms om uitdagende 
keuzes. Die maken we als het nodig is, zoals bij de scholen-
fusie in Nagele. Ook kindcentra hebben de toekomst. Daar 
gaan we als Aves acti ef mee aan de slag. Aandacht hebben en 
houden voor (voldoende) collega’s op onze scholen is nog zo’n 
speerpunt. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen en vooral on-
derling hun kennis en ervaringen delen. Want als zij dat doen, 
dan groeit ons onderwijs en daarmee ook de leerlingen. En 
met die passie zit het wel goed. Dat hebben we de afgelopen 
maanden allemaal kunnen zien.’

Wens
Wat Kristi aan het liefste wil… ‘Binnen Aves blijven werken aan 
het conti nue verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 
Leren is en blijft  per slot van rekening onze core business. 
Daarnaast zou ik graag samen met onze scholen, ouders en 
samenwerkingspartners ervoor willen zorgen dat onze leerlin-
gen met plezier naar school gaan. Een grote glimlach op hun 
gezicht, dat is waar ik voor wil gaan!’

Kristi aan Strijker
Voorzitt er college van bestuur Aves  •

Een glimlach
Begin 2020 nam Kristi aan Strijker het stokje over van Leo Breukel als 
voorzitt er van het college van bestuur van Aves. Wie is deze nieuwe 
voorzitt er en wat heeft  hij voor ons in pett o? Wat is zijn toekomstbeeld 
voor Aves en hoe zorgt hij ervoor dat haar basisscholen in Emmeloord, 
polderdorpen, Kampen en Vollenhove zich kunnen richten op 
kwalitati ef, professioneel en inspirerend onderwijs?



Weer naar school!

‘Ik moest wel even wennen aan het weer naar 
school fi etsen en het binnenlopen was nu ook heel 
anders. Ook moeten we heel vaak handen was-
sen. Mijn groep is nu in tweeën verdeeld, maar wij 
hebben daar in de klas een heel handig dingetje 
voor. We hebben grote papieren vellen met allerlei 
enveloppen en dan kun je elkaar briefj es sturen.’ 

Yvana van Velzen, groep 6 
Christelijke basisschool Het Lichtschip, 
Emmeloord

‘Toen ik hoorde dat ik weer naar school 
mocht, dacht ik: Yes! Eindelijk weer. Ik ben 
heel blij dat we weer samen naar school 
mogen, samen met vrienden en vriendin-
nen en les krijgen van de juf.’ 

Renske Wierenga, groep 7
Samenwerkingsschool De Floreant,
Lutt elgeest 

‘Het was wel fi jn om iets meer vrije ti jd te heb-
ben, maar met vrienden op school is het toch 
fi jner!’

‘Ik hoop dat we nog een eindfeest krijgen want 
afscheid nemen is belangrijk.’

Leerlingen katholieke basisschool 
Mgr. Zwijsen, Kampen

Per 1 augustus 2020 gaan samenwerkingsschool Titus Brands-
ma en christelijke basisschool Klimop verder als samen-
werkingsschool De Kring. Een mooie ontwikkeling voor het 
polderdorp Nagele. Twee scholen in één. Over de weg ernaar-
toe, daarover zijn beide huidige directeuren heel tevreden.

Alle kinderen samen
Vanaf het begin waren ouders en leerkrachten het erover eens 
dat één school voor alle kinderen in Nagele een verrijking zou 
zijn voor het dorp én het onderwijs. In het proces naar de sa-
mensmelti ng van beide scholen verliepen ouderavonden en 
personeelsbijeenkomsten in een eensgezinde sfeer. Ouders, 
leerkrachten, directi e en begeleiders vormden werkgroepen 
met een duidelijke opdracht. De uitkomsten van hun inzet 
werden in de verschillende geledingen besproken en meege-
nomen in het totaalplaatje. Tenslott e diende het college van 
bestuur van Aves de offi  ciële aanvraag in bij de minister voor 
een nieuwe (fusie)school. Uiteraard met instemming van beide 
medezeggenschapsraden.

Een groot compliment 
Ondertussen waren de teams van zowel de Titus Brandsma 
als Klimop druk bezig met de totstandkoming van de nieuwe 

school. Want wat wil de nieuwe school, welke missie en visie 
draagt zij uit en welke kernwaarden zijn belangrijk? En welke 
methoden en/of methodieken passen bij deze kernwaarden? 
Tegelijkerti jd werd er ook ‘gewoon’ doorgewerkt in een ti jd met 
allerlei coronamaatregelen. Beide teams en alle betrokkenen 
hebben zich voor de volle 100% ingezet voor het onderwijs en 
de toekomst van Nagele. 

De Kring 
Toen kwam het moment om een keuze te maken voor de naam. 
Het werd samenwerkingsschool De Kring. •

Corona in beeld
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De Kring is een sterk symbool dat kinderen goed begrijpen. 
Kinderen die naar school gaan zitt en regelmati g in een kring 
met de andere kinderen uit hun klas. Ze vormen samen een 
geheel, waar iedereen gelijkwaardig is en iedereen erbij 
hoort. Een kring vormt een eenheid, het is één geheel. In de 
kring leer je met elkaar, van elkaar en leer je naar elkaar te 
luisteren en elkaar te respecteren. Alle kinderen van Nagele 
horen daarbij.

‘Natuurlijk is nog niet alles klaar, maar… het team van sws De 
Kring is er klaar voor en heeft  er zin in!’

Directeuren Roel de Boer (Klimop) en Paulien Elshof 
(Titus Brandsma)  •

Bij elke fase van de coronacrisis gingen bij zowel Sti chti ng Aves als haar scholen de 
raderen op volle toeren draaien. Vanaf dat moment stond er conti nue één vraag 
centraal. Hoe maak je inspirerend en kwalitati ef onderwijs mogelijk op afstand, 
met respect voor de 1,5 meter gecombineerd met alle regels en protocollen vanuit 
de overheid? En niet te vergeten, hoe houd je verbinding met leerlingen en ouders? 

CREATIVITEIT EN LEF
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Meesters en juff en gingen buiten hun comfort 
zone. Ze organiseerden lessen, fi lmpjes, op-
drachten, challenges en gaven instructi es via 
vele (voor hen nieuwe) programma’s, apps en 
online tools. 

 Yurls pagina
 Flipping the classroom
 Facebook (besloten groepen)
 Youtube (van school of leerkracht)

Handen wassen blijft , naast de vele andere 
richtlijnen, de belangrijkst voorwaarde voor een 
veilige omgeving. Naast de maatregelen van de 
scholen, zorgde Aves voor aanvullende midde-
len voor een goede hygiëne. 
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Van kleuters tot groep 8, van kringgesprek tot instructi es

DE KRACHT VAN 
DE LEERKRACHT

Vanaf 16 maart realiseerden scholen een 
compleet ander onderwijssysteem, van in de 
klas naar op afstand en online. Flipping the 
classroom noemen ze dat. Een prestati e van 
formaat.

19
nieuwe leerkrachten

Voor het nieuwe schooljaar ging de noodza-
kelijke werving van Aves-collega’s voor de for-
mati e en fl expool gewoon door. Met succes! 
Aves heeft  er weer 19 nieuwe collega’s bij. 

En onze WPO en LIO studenten... ook zij 
werkten de hele crisis hard door. Er ont-
stond vrijwel geen achterstand in de op-
leiding. Inmiddels zijn de meesten van hen 
geslaagd en zien we veel van hen zelfs terug 
als collega bij Aves.

17  WPO- en LIO-ers

Instructi es en richtlijnen werden 
voor ouders en leerlingen van 
diverse scholen vertaald naar het 
Engels, Pools en vele andere talen. 

COMMUNICATIE
Er werd geïnformeerd en gecommu-
niceerd met ouders en leerlingen via 
brieven van Aves, nieuwsbrieven van 
school, schoolapps en ouderportalen. 

Scholen 
mochten weer 

open door 
17 pagina’s

aan regels en 
richtlijnen te 

volgen. 

VER
BINDING

Samen vormt het sleutel-
woord sinds het begin 
van deze bijzondere 
periode. Alleen samen 
met ouders en andere 
betrokkenen maken 
we het onderwijs in 

deze ti jd waardevol. 

Samenwerkingsschool De Kring

De investeringen van Aves op digitaal gebied wierpen bij 
de start van de crisis haar vruchten af. Microsoft  Teams 
was de tool voor online les en elkaar ontmoeten. 

ONLINE 
ONDERWIJS

3152
A C C O U N T S
Microsoft  Teams

162
T E A M S

acti ef

‘Gelukkig zijn we weer samen op school om de fi lm voor 
ons afscheid te kunnen maken.’

Christel Hansma en Linda ten Napel, groep 8
Christelijke basisschool De Zeester, Marknesse

11 mei was het zover. Alle kinderen mochten weer voor een deel naar school. 8 juni 
mochten ze weer alle dagen. En daar zijn ze nog steeds (bijna) allemaal ontzett end blij mee!


