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Arno, hoe kijk je terug op de 
afgelopen weken?

“De afgelopen weken ben ik langs 
geweest bij elke school en elke me-
dezeggenschapsraad. Gisteren had 
ik mijn 24ste en laatste persoonlijke 
gesprek met een van de schoolteams 
en de medezeggenschapsraad. Ik 
snap de gevoeligheden die er zijn 
en ik merk ook dat er veel begrip is 
voor de situatie, zeker wanneer er 
duidelijke uitleg komt. Er is veel on-
bekendheid over hoe de financiering 
van het onderwijs in elkaar zit, hoe 
het met de leegstand van lokalen zit 

en hoe het er met de krimp voor-
staat. In de afgelopen tien jaar is 
het aantal kinderen binnen onze 
scholen met 430 gedaald. De prog-
noses geven aan dat de krimp zorgt 
voor een afname van nog eens 450 
 kinderen. Ik merk dat deze infor-
matie mensen aan het denken zet.
 Ook vind ik het belangrijk om te 
kunnen constateren dat er geen dis-
cussie is over de kwaliteit van onder-
wijs. Het is geen wens van leerkracht-
en, maar ook niet van ouders, om 
drie leerjaren bij elkaar in één klas te 
zetten. Ze zien wel dat als een school 

Samen in gesprek blijven
De afgelopen tijd heeft het masterplan veel emoties losgemaakt. Het schoolbestuur blijft 

graag in gesprek met u als ouder, leerkracht, inwoner of gemeenteraadslid. Dat doen we 

onder meer via deze tweewekelijkse nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief praat Arno Lentfert  

u namens het schoolbestuur bij over de laatste ontwikkelingen.
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te klein wordt, dat dit kan gebeuren 
en dat het niet wenselijk is.”

Toch kwam het masterplan bij 
mensen rauw op hun dak.

“Bij alle gesprekken met teams en 
medezeggenschapsraden heb ik 
onze aanpak uitgelegd. Ik snap dat 
mensen graag eerder geïnformeerd 
willen worden. Wij hebben ervoor 

gekozen om eerst een plan te ma-
ken. Als ik duidelijk vertel dat het 
om een plan gaat en dat nog heel 
veel mensen de mogelijkheid heb-
ben om mee te praten, ontstaat er 
begrip. Ik heb gemerkt dat mensen 
daarin ruimte vragen voor hun 
eigen cultuur binnen de scholen. 
Daarom is het belangrijk dat wij 
ouders en leerkrachten betrek-
ken bij de realisatie van de nieuwe 
scholen. Ook geef ik aan dat als er 
maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn, zoals bijvoorbeeld de komst 
van een asielzoekerscentrum met 
vijftig kinderen, dat er dan een 
 andere dynamiek ontstaat.”

Waren de schoolteams en 
 medezeggenschapsraden 
vooraf op de hoogte?

“Nee, dat wil ik heel graag duidelijk 
maken. Van ouders in de medezeg-
genschapsraden hoor ik dat andere 
ouders denken dat de medezeggen-
schapsraden meer wisten, maar dat 
is absoluut niet zo. Nu de plannen 
bekend zijn, nodigen we hen van 
harte uit om mee te praten over de 
concrete uitvoering van de plannen.”

Half juni ga je in gesprek met 
alle Dorpsbelangenorganisa-
ties. Wanneer ben je tevreden?

“Wanneer we een constructieve dia-
loog met elkaar kunnen voeren. Dat 
je het niet overal met elkaar over 
eens bent, is niet erg. Openstaan 
voor elkaars argumenten is goed. 

Wel verwacht ik begrip voor de 
wederzijdse verantwoordelijkheden. 
De DBO’s, de Dorpsbelangenorga-
nisaties staan voor de leefbaarheid 
in de kleine kernen, waar de scho-
len onderdeel van zijn. Stichting 
LIMA gaat over de kwaliteit van het 
onderwijs. In de ontmoeting met 
elkaar is het mijn taak om duide-
lijkheid te scheppen en iedereen 
goed te informeren. Net als bij 
 ouders merk ik dat goede infor-
matie over leegstand, financiën en 
krimp veel duidelijk maakt. Als dat 
helder is, zijn we al een stuk verder, 
denk ik.” 

Arno Lentfert
Voorzitter  

College van Bestuur  
Stichting LIMA

In deze aflevering: enkele 
leerkrachten van de  

St. Theresiaschool in  

Mariënvelde en De Regen-

boogschool in Lichtenvoorde 

aan het woord.

Als leerkracht, waar draait het 

volgens u om in het onderwijs?

“Didactische vaardigheden zijn 
 na tuurlijk heel belangrijk, maar  
het allerbelangrijkste vind ik het 
welbevinden van het kind op school. 
Een veilige, knusse school waar  
kinderen hun talenten kunnen 
ontwikkelen en waar ze de  
mogelijkheid krijgen om hun eigen 
vriendjes te kiezen.

SCHOOL-
TEAMS AAN 
HET WOORD

Lianne Wolters, elf jaar leerkracht  
op de St. Theresiaschool in  
Mariënvelde.

Over één ding zijn we het allemaal eens: elke ouder en elke 
 leerkracht wil goed onderwijs voor de kinderen. In deze rubriek 

vragen we leerkrachten naar hun wensenlijst voor de toekomst 

van het onderwijs.

“Ik snap de 
 gevoeligheden 
goed, maar 
ik merk ook 
dat er begrip 
is  wanneer  er 
duidelijke uitleg 
is”
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Als leerkracht vind ik het belang-
rijk dat álle leerlingen die aandacht 
en instructie krijgen die ze nodig 
hebben. Als de school groot genoeg 
is, voorkom je bijvoorbeeld dat je 
meer dan twee leerjaren bij elkaar in 
een klas moet zetten. Dat kan voor 
 be paalde leerlingen nadelig zijn.
 Je moet in mogelijkheden denk-
en, niet in onmogelijkheden. Daar-
om vind ik het Integraal Educatief 
KindCentrum in Lichtenvoorde een 
fantastisch idee, want het is de maat-
schappij in het klein. Ik hoop dat 
onze toekomstige school in HaZiMa 
in de opzet zoveel mogelijk die kant 
op gaat. Dat daardoor het passend 
 onderwijs ook echt passend wordt. 

Wat gaat er nu goed op uw 

school? 

“Dat we in de klas op drie niveaus 
werken: met kinderen op basis-
ni veau, pluskinderen en zorg-
kinderen. Dat werkt goed en dat 
kunnen we verder uitbouwen. Ook de 
gemoedelijkheid en betrokkenheid 
van kinderen en ouders is hier heel 
groot. Dat komt door de korte lijntjes 
en het goede contact. Ouders staan 

altijd klaar om te helpen met  
bij voorbeeld de techniekweek, als 
we het vragen oefenen ze thuis met 
hun kind of ze rijden de kinderen 
naar een voorstelling.” 

Wat zegt dit over jullie als leer-

krachten? “Dat wij ook diezelfde 
betrokkenheid voor ons vak en de 
kinderen hebben. We proberen een 
fijne en veilige sfeer te creëren op 
school.”

Hoe zou je willen dat het onder-

wijs er over vijf jaar uit ziet?

Kim: “Dan hoop ik dat er weer 
groepen van enkele leerjaren zijn. 
Komend schooljaar gaan we waar-
schijnlijk terug naar vijf groepen 
en dat zijn voornamelijk combi-
natieklassen. In een enkele groep 
kun je meer afstemmen op de  
behoefte van het kind.” Mirjam: 

“Dat levert ons als leerkracht ook 

meer voldoening op. Voor mezelf 
hoop ik dat ik nog lang met veel 
plezier in het onderwijs mag blijven 
werken.”

Als je meer schoolmiddelen zou 

krijgen, wat wens je dan?

Mirjam: “Ik vind dat we niets te 
klagen hebben. Op dit moment krij-
gen we bijvoorbeeld bijscho ling 
voor meer begaafde kinderen.” Kim: 
“Meer computers of Ipads zou fijn 
zijn, maar als we toch geld te  
be steden hebben, dan zou ik liever 
willen dat het geld naar ons school-
plein gaat. Als we op het schoolplein 
onder andere meer zônes kunnen 
krijgen, creëren we meer duide
lijkheid voor onze leerlingen  
waardoor conflicten vermeden  
kunnen worden. We zou den de hulp 
van bij voorbeeld Beweeg Wijs  
kunnen inhuren, die helpen met de 
inrichting maar ook met het oefenen 
om goed samen te spelen.” 
 Mirjam: “Van mij mogen de  
vakdocenten voor gym en muziek 
terug komen. Die kunnen op hun 
vakgebied zoveel meer uit het kind 
halen dan de gemiddelde leerkracht. 
Of een dramadocent.” Kim vult aan: 

“Ja, ook om kinderen te leren om voor 
een groep te staan en te presenteren.” 

Wat gaat er nu goed op jullie 

school?

Kim: “Dat we met zijn allen kei-
hard werken en ontwikkelingen 
snel oppakken. Ook is de zorg hier 
goed geregeld voor kinderen die qua 
leren aan de onder- of bovenkant 
zitten. En er is veel aandacht voor 
de  sociaal-emotionele ontwikkeling 
van onze kinderen.” Mirjam:  
“Stagiaires en ouders komen graag 
op deze school, omdat het laag-
drempelig is. Er heerst hier een fijne 
sfeer.”   

Mirjam Mols en Kim Beening, 
 negentien en zes jaar  leerkracht op De 
 Regenboogschool in Lichtenvoorde.



Samen onder Dak vraagt zich 

af wat ouders vinden van 

de pas op de plaats die het 

schoolbestuur en de gemeente 

nu maken. Daarom staan we 

voor deze nieuwsbrief weer 

op twee schoolpleinen om 

willekeurig reacties te vragen.

LANGS
HET
SCHOOLPLEIN

Femke*, moeder van drie 

kinderen van 1, 4 en 7 

 (Mariënvelde)

“Deze school is zo’n stuk van onze 
geschiedenis. Ik ben hier zelf naar de 
basisschool geweest en nu gaan mijn 
kinderen hier ook naar school. De 
communicatie vanuit LIMA over de 
plannen vond ik slecht, door zo het 
plan voor onze voeten te gooien voor 
een IKC, een integraal kind centrum, 
in een van de drie dorpen. Als ouders 
hebben we niet kunnen meedenk-
en over oplossingen en alternatie-
ven. En als je dan ziet dat er 5000 
vrijwilligers uren zitten in de bouw 
van de brede maatschappelijke  
voorziening, BMV. 
 Hoe het dan wel moet? In gesprek 
gaan met de ouders, en niet alleen 
in gesprek gaan met de Dorpsbe-
langenorganisaties. Het gaat om de 
ouders. Zelf ben ik bezig met een 
werkgroep ‘bezorgde ouders’. Mijn 
advies aan LIMA is: beter samen 
ervoor vechten, dan tegen elkaar 
vechten.”

Saskia*, moeder van twee 

 kinderen in de middenbouw 

 (Frans ten Boschschool, LV)

“Op zich heb ik niets tegen de plan-
nen. Ik begrijp dat de scholen in 
de kleine kernen dicht moeten als 

ze te klein worden, want het kost 
veel geld om ze open te houden. 
Maar ik begrijp de ophef ook. Ik 
 be grijp het van twee kanten, maar 
we moeten wel realistisch zijn. Zelf 
zijn we uit een van de dorpen naar 
Lichtenvoorde verhuisd, omdat een 
van mijn zoons op school niet kon 
aarden. 
 Ik heb geen moeite met 
het  fu seren van de Frans ten 
Boschschool, zolang het niet te 
massaal wordt. Geen klassen van 
bijvoorbeeld 32 kinderen of meer. 
Nu hebben we kleine klassen van 
23 leerlingen. In de klas gaat het 
nu goed met mijn zoon. Hier zit hij 
tien keer beter in zijn vel dan op de 
vorige school. Dat komt ook omdat 
ze hem nu voor sommige vakken 
lesstof van een hogere groep geven. 
Op de kleine school konden ze hem 
niet bieden wat hij nodig had. Een 
kleine school zegt niet alles.”

Alexander Esseling, vader 

van twee kinderen van 5 en 7 

(Mariënvelde)

“Als het plan wordt door -
gezet, voorzie ik grote  
problemen in Mariënvelde. 
Veel weerstand, zeker nu 
met de nieuwbouw van 
de BMV. Als je de school 
weghaalt, is dat de 
doodsteek voor het dorp. 
Iedereen denkt er zo 
over. Als onze kinderen 
naar Harreveld of  
Zieuwent moeten, 
reken dan maar op 
meer verkeersdoden 
op de weg ernaartoe. 
Ook krijg je veel meer 
leegstand in het dorp, 
want jonge mensen 
komen niet meer. Hoe 
het dan wel moet? 
Mariënvelde is nu 
goed bezig met 
de bouw van 
de BMV. Het 
moet hier 
een redelijk 
grote school 
kunnen 

blijven, met 60 tot 100 leerlingen. 
Voor het onder wijs is dat voldoende 
om het goed te  hou den.”

Simone*, moeder van een jonge 

zoon  (Frans ten Boschschool, LV)

“De tweede nieuwsbrief heb ik 
 gelezen, maar nu vind ik de  plannen 
nog steeds onduidelijk. Het IEKC 
gaat wel door, de rest nog niet. 
De gespreksavonden zijn pas na 
de zomer, maar wanneer dan? Ik 
houd van duidelijkheid. Ik wil graag 
meedenken, maar wil me dan wel 
kunnen voorbereiden.
Voor onze school heb ik moeite 
met de combinatie met de open-
bare school Het Hof. Het Hof is 
een  Daltonschool en ik heb be-
wust  gekozen voor de Frans ten 
Boschschool, omdat ik denk dat 
Dalton niet bij mijn zoon past. Maak 

een betere combi, 
 bijvoorbeeld door 

Alexander Esseling, vader van twee kinderen van 5 en 7 (Mariënvelde)



onze school met de school uit Vra-
gender samen te laten gaan. Ik ben 
bang dat we er niets over te zeggen 
krijgen. Tegen het continurooster 
waren ook veel ouders, en nu hoor je 
daar niets meer over. Dat gaat met 
dit plan vast dezelfde kant op.”    

* Deze ouders blijven liever (gedeeltelijk) 

anoniem. Hun namen zijn bij de redactie 

 bekend.

Waarom doet Ludgerus mee met het 

IEKC?

“We hebben samen de opdracht om 
alle kinderen te geven wat ze nodig 
hebben. Nu hebben we het onder-
wijs voor leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs apart geregeld, 
maar dat kan ook prima dichterbij 
alle andere kinderen. De belang-
rijkste drijfveer om in het Integraal 
 Educatief KindCentrum bij elkaar te 
gaan zitten is het erbij horen. Ik heb 
voldoende ouders gesproken die dat 
voor hun kind willen.
 Ik denk dat als we het basisonder-
wijs meer in kunnen richten als het 
speciaal basisonderwijs, dat dan alle 
kinderen beter tot hun recht komen. 
Door onze manier van werken heb-
ben de leerkrachten de juiste kennis 
en de juiste houding, en de groeps-
grootte op het SBO is kleiner. Zo kan 
je meer aandacht aan alle kinderen 
geven. Daar profiteren kinderen 
met een speciale hulpvraag 
van, maar ook kinderen met 
een gewone hulpvraag. Elk 
kind heeft specifieke vragen, 
alleen de ene is wat inten-
siever dan de ander. 

Ouders in het 

reguliere onder-

wijs zijn misschien 

bang dat hun kind 

vertraging 

oploopt.

“Ik denk dat we het onderwijs anders 
moeten inrichten. Nu zit je in groep 4 
en heb je taal, rekenen en andere vak-
ken op groep 4-niveau. In feite leggen 
we alle kinderen langs één norm, 
maar die bestaat niet. Fysiek kan je 
dat goed zien. Het ene kind ziet er op 
haar twaalfde al groot uit, terwijl de 
ander nog klein is. Zo werkt het ook 
met de hersenen. Het onderwijs goed 
inrichten vraagt om meer maatwerk.”

Wat brengt Ludgerus mee naar het 

IEKC?

“Onze leerkrachten hebben naast de 
Pabo ook een twee jarige-master in 
speciaal onderwijs gevolgd. Elk kind 
krijgt een individuele aanpak tot de 
leerdoelen die hij moet halen. Het 
allerbelangrijkste is dat de leerkracht 
elk kind kent en ziet. Elk kind van de 
school kennen ze bij naam, ook omdat 
we soms groepsdoorbrekend werken. 
Ze hebben geleerd te werken met 

een individuele benadering, en 
dat is iets dat je kunt overdragen 
aan collega’s, dus bundel die 
krachten in het IEKC. 
 In het reguliere onderwijs 

komen ook gedragspro-
blemen voor. Wanneer 
je ziet hoe een ervaren 
leerkracht dat gedrag 
kan ombuigen, kan je 
daar zeker iets van  
leren. Verder krijgen 
onze leerkrachten 

ondersteuning van specialisten op 
het gebied van taal en rekenen. Die 
komen in de klas en brengen onze 
leerkrachten op een hoger plan. Die 
specialisten komen ook mee. Overi-
gens denk ik dat ook wij wat kunnen 
opsteken van de aanpak in het  
reguliere basisonderwijs. Laten we 
samen optrekken.”    

VRAGEN OF REACTIES?
Samen onder Dak kunt u ook mailen 
wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft. Ons mailadres is: 
samenonderdak@paraatscholen.nl

PARTNERS IN HET IEKC
Regulier en speciaal onder wijs samen onder één dak met kinderopvang en jeugdzorg. Dat is de 

ambitie voor het  Integraal Educatief KindCentrum (IEKC). In elke nieuwsbrief komt een partner 

in het IEKC aan het woord. Deze keer:  directeur Will van der Zanden van de school voor speciaal 
 basisonderwijs Ludgerus.

Elke school profiteert van IEKC

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van St. LIMA (www.stichtinglima.nl). Teksten & realisatie: Anja Klein Journalist in tekst en beeld. 
Vormgeving: Kika Lensvelt. Voor vragen of reacties: samenonderdak@paraatscholen.nl

Het IEKC wordt ook een exper-
tisecentrum, de centrale plek waar 
orthopedagogen en specialisten 
op het gebied van onder meer ge-
drag, hoogbegaafdheid, rekenen 
en taal hun thuisbasis hebben. Het 
is nadrukkelijk de bedoeling dat zij 
‘uitwaaieren over de organisatie’, 
om kinderen, leerkrachten, teams en 
ouders in het reguliere onderwijs te 
ondersteunen als zich hulpvragen 
voordoen. 
 Will van der Zanden namens 
de werkgroep IEKC: “Als gevolg 
daarvan hopen we op termijn nog 
passender onderwijs op elke school 
te realiseren. We spreken de ver-
wachting uit dat uiteindelijk steeds 
minder kinderen aangewezen zijn op 
een speciale setting en in het regu-
liere onderwijs opgevangen kunnen 
worden.”


