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Obs de Vlonder in Wedde heeft sinds kort een 
eigen bso waar alle kinderen van deze school 
welkom zijn: bso De Dassen. Hier wordt gewerkt 
volgens de methode Betekenisvol Werken, 
waarin de interesses en talenten van kinderen  
leidend zijn.  
 

Jolien Heemstra, onderwijsassistente op obs de 

Tweemaster in Winschoten en pedagogisch mede-

werker bij Kinderopvang KiWi, wordt de vaste kracht 

op bso De Dassen. Bijzonder is dat ze hiermee voor 

twee werkgevers werkt: als onderwijsassistente is  

ze in dienst van SOOOG en als pedagogisch mede-

werker van KiWi.  
 

De combinatie onderwijsassistente en pedagogisch 

medewerker past haar goed, vertelt Jolien. ,,In beide 

gevallen ben je bezig met het begeleiden van kinde-

ren. Zowel als onderwijsassistente als op de bso  

probeer je kinderen normen en waarden mee te 

geven en gezellig met elkaar bezig te zijn.” 
 

De Dassen 
De bso, die ‘De Dassen’ gaat heten – naar het idee 

van een leerling en passend bij het feit dat Wedde 

een burcht is – zal zich vooral richten op wat kinde-

ren zelf graag willen en leuk vinden. Jolien: ,,Zelf hou 

ik erg van variatie: koken, timmeren, muziek maken, 

dansen. Ik sta overal voor open. Het leuke is dat ik  

alleen voor de groep sta, dus ik heb korte lijntjes met 

de kinderen en we kunnen samen lekker doen wat we 

willen. We verwelkomen trouwens graag nog meer 

kinderen op de bso: laat die inschrijvingen maar 

komen! Ik mag een groep van elf kinderen opvangen. 

Worden het er meer dan krijg ik er een leuke collega 

bij.” 

 

Betekenisvol werken 
Op de bso zal gewerkt worden volgens de methode 

‘Betekenisvol werken’, waarin gekeken wordt naar 

wat elk kind graag wil, hoe het zich voelt en hoe  

betrokken het is bij een spel, activiteit of thema.  

Jolien: ,,We richten ons op de talenten van kinderen 

en werken aan de ontwikkeling van hun persoonlijke 

kwaliteiten. Als een kind nieuwsgierig is en graag iets 

wil doen of weten dan sluiten we daar graag bij aan”. 

 

Welkom! 

Alle kinderen van obs de Vlonder zijn welkom op  

bso De Dassen en uitgenodigd een kijkje te komen 

nemen.  

Aanmelden kan via kiwi@kinderopvangkiwi.nl. 

Nieuwe bso ‘De Dassen’  
op obs de Vlonder  

SOOOGnieuws



Geachte lezers, 
 

 

Met veel plezier bieden wij u dit nieuwe SOOOG Maga-

zine aan. Naast alle problemen die we met elkaar het 

hoofd moeten bieden door corona, zijn er zoals u kunt 

lezen veel mooie nieuwe ontwikkelingen binnen SOOOG. 

 

Onderwijs vraagt een veilige pedagogische basis.  

Pas dan komen kinderen tot leren en soms vraagt dat 

een extra steuntje in de rug. Binnen Kindcentrum de  

Uilenburcht wordt dat steuntje gegeven in de vorm  

van de Gezinsklas, waar kinderen samen met hun ouders 

en  leerkracht leren hoe school wat gemakkelijker voor 

ze kan worden. 

 

Obs Hendrik Wester laat zien hoe kinderen werken aan 

het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. Vaardig-

heden die enorm belangrijk zijn voor hun latere leven, 

maar die nu bijdragen aan een goed pedagogisch  

klimaat. In MFC de Zwerm in Scheemda, waar obs Futura 

nauw mee verbonden is, laat kinderopvang KiWi zien 

hoe belangrijk het is om vroeg te beginnen kinderen een 

veilige en fijne omgeving te bieden. Want we weten dat 

de eerste jaren van kinderen van cruciaal belang zijn 

voor hun ontwikkeling. 

 

Dit magazine laat ook zien dat wij als stichting een 

goede backoffice nodig hebben om nieuwe ontwikkelin-

gen te kunnen ondersteunen. Onze medewerkers van 

het bestuursbureau presenteren zich. Zij zijn voor 

SOOOG onmisbare schakels in de hele onderwijsketen. 

Zij zorgen ervoor dat de basis waar onze scholen op 

kunnen bouwen, op orde is. 

 

De leden van de Raad van Toezicht, die vaak meer op de 

achtergrond een rol hebben, geven we in dit magazine 

ook een podium. Zij vertellen wat hun drive is om binnen 

SOOOG de rol van toezichthouder op zich te nemen. 

 

Natuurlijk kan dit voorwoord niet zonder aandacht voor 

de bijzondere omstandigheden waar we in zitten. Wij 

zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die 

wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van 

schrijven heel druk is met het vormgeven van afstands-

onderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen 

niet mogelijk zijn. Het laat de veerkracht van onze orga-

nisatie zien. Het geeft ons vertrouwen dat we met elkaar 

de toekomst goed tegemoet kunnen zien en daar zijn we 

heel trots op. Omdat alle kinderen in onze regio, ook in 

deze tijd, recht hebben op het allerbeste onderwijs en de 

allerbeste opvang.  

 

Het College van Bestuur 

Janny Reitsma 

Jaap Hansen 
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Op bso De Struisvogels en kinderopvang  

De Stokstaartjes en De Springbuidelmuisjes  

in ‘De Zwerm’ in Scheemda – alle drie onder  

de paraplu van Kinderopvang KiWi – zijn de  

behoeften van kinderen leidend voor pedago-

gisch medewerkers. Op de bso wordt gewerkt 

volgens de methode Betekenisvol werken,  

op de kinderopvang volgens de visie van  

Emmi Pikler. 
 

 

 

Dinsdagmiddag 14.15 uur. Linda Schuur en Lisanne 

Nullmeyer zitten klaar voor de kinderen die na school 

naar bso De Struisvogels komen. Deze bso bevindt 

zich in De Zwerm: het kindcentrum van Scheemda, 

en verzorgt de opvang voor kinderen van obs Futura 

en cbs Annewieke, die zich beiden in De Zwerm be-

vinden. Gezond eten en drinken staan klaar op tafel. 

Finn (5) komt als eerste binnen. Hij wordt later boer. 

En zaterdag is hij dolblij, want dan komt Sinterklaas! 

En morgen is het Sint Maarten, dan mogen de lampi-

onnen mee naar huis. Lauren (7) gaat met haar klas 

Sint Maarten zingen bij het ‘piñatahuis’ (bejaarden-

huis). Linda en Lisanne nemen alle verhalen enthou-

siast in ontvangst terwijl ze met de kinderen aan tafel 

gaan zitten. Paddenstoelen en monsters hebben ze 

als lampion gemaakt. Finn hoopt dat hij een miljóen 

snoep krijgt. Hij lust alles. Alleen één niet. Die heel 

zuur is. 

 

Het fruit op tafel wordt lekker weg geknabbeld. De 

appelpartjes worden bewaard voor Ruben, die wat 

later is. Lauren wil graag haar eigen bureau van  

Sinterklaas, vertelt ze. 

 

Donderdag gaan ze de herfsthoek omtoveren tot Sin-

terklaashoek, zegt Linda. Mét een schoorsteenmantel. 

Finn doet dat liever vandaag alvast. “Ik denk dat het 

nu ook wel kan”, zegt hij. Iedereen is het ermee eens, 

dus Linda en Lisanne sluiten aan: vandaag gaan ze 

een Sinterklaashoek maken. 

 

Een mooi voorbeeld van Betekenisvol werken, de  

methode waar op bso De Struisvogels mee wordt  

gewerkt, vertelt Linda. “Kindparticipatie noemen we 

dat. In plaats van een vast plan te volgen kijken we 

waar de kinderen behoefte aan hebben en wat er 

speelt in de groep.” Twee jaar geleden volgden Linda 

en haar collega’s de cursus Betekenisvol werken. De 

andere manier waarop sindsdien binnen de bso 

wordt gewerkt bevalt heel goed. ,, Eerder bedachten 

wij de activiteiten voor de kinderen, nu doen we dat 

samen met de kinderen. We kijken naar wat elk kind 

graag wil, naar hoe het zich voelt en hoe betrokken 

het is bij een spel, activiteit of thema. En daar sluiten 

we bij aan. We vinden het erg belangrijk dat elk kind 

zichzelf kan zijn en het naar zijn zin heeft bij ons.” 

 

De open haard is klaar en de spookhoek die nog van 

Halloween staat wordt verbouwd tot stoomboot. Li-

sanne heeft doosjes bewaard waar cadeautjes van 

worden gemaakt en iedereen krijgt Sinterklaaskleur-

platen. Finn heeft zin in het Sinterklaasjournaal om 

18.00 uur. Lisanne zou dat ook wel willen zien, maar 

ze werkt nog om die tijd. Jammer, vindt ze. Finn weet 

er wel iets op. “Dan kan je je beter ziekmelden.” 

 



Emmi Pikler op de 
kinderopvang 

 

Op kinderopvang De Stokstaartjes, voor peuters  

van 2 tot 4 jaar en De Springbuidelmuisjes, voor  

baby’s en dreumesen van nul tot twee jaar, gaan de 

oudste kindjes net aan tafel voor een glaasje thee en 

wat fruit. De ruimte van De Stokstaartjes is zacht  

verlicht en gevuld met natuurlijke materialen en kleu-

ren. Hier wordt gewerkt volgens de pedagogiek van 

Emmi Pikler, een Oostenrijkse kinderarts geboren in 

1902, die er voor haar tijd zeer progressieve ideeën 

op nahield over de ontwikkeling van kinderen.  

Ze ging ervan uit dat alle baby's leergierig en nieuws-

gierig worden geboren en zich het beste ontwikkelen 

als ze zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op 

eigen initiatief en in hun eigen tempo de wereld en 

zichzelf mogen ontdekken.  

 

Net als op de bso wordt op de kinderopvang geke-

ken naar wat ieder kind en de groep nodig heeft.  

Pedagogisch medewerkster Janet Schiphuis zit  

bewust op een lage stoel, op gelijke hoogte met  

de kinderen. Peuters worden zoveel mogelijk gesti-

muleerd zelfstandig dingen te doen. Zelf aan- en  

uitkleden bijvoorbeeld en vanaf negen maanden  

zelf water of thee uit een glazen bekertje drinken. 

Zelf leren klimmen op een klimrekje, balanceren op 

een Wobble. Janet: “We dagen ze uit en laten ze heel  

veel zelf ontdekken. En natuurlijk zijn we erbij als iets 

spannend voor ze is”.  

 

De Stokstaartjes en Springbuidelmuisjes bevinden 

zich in aparte ruimtes, maar de deuren staan open  

en de kinderen kunnen vrij bewegen tussen beide 

groepen. Uit de visie van Emmi Pikler worden speer-

punten genomen die de pedagogisch medewerksters 

belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kin-

deren. Binnen De Zwerm wordt regelmatig overlegd 

met het kleuteronderwijs, zodat wat op de kinder-

dagopvang wordt gedaan straks goed aansluit op 

school. 

 

De kindjes zijn klaar met hun thee en fruit en Tess 

mag voor iedereen een washandje ophalen waarmee 

ze helemaal zelf hun neus, mond, wangen en handjes 

poetsen. Janet en haar collega’s houden voor elk kind 

een dagboekje bij en via een app kunnen ouders pre-

cies volgen wat hun kind allemaal beleeft die dag. 

Het spreekt ouders aan dat hier gekeken wordt naar 

wat elk kind nodig heeft, zegt Janet. “En dat we als 

ze drie zijn kijken hoe we het beste kunnen aansluiten 

bij het kleuteronderwijs. Alles draait hier om het  

belang van het kind.” 
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‘We kijken naar wat elk kind graag 

wil, naar hoe het zich voelt en hoe 

betrokken het is bij een spel’

In de ruimte van de Springbuidelmuisjes – een naam 

bedacht door pedagogisch medewerkster Jeannet 

Buiter – speelt een rustig muziekje. Jeannet werkt al 

24 jaar voor Kinderopvang KiWi, sinds augustus 

werkt ze hier. De methode van Emmi Pikler geeft niet 

alleen de kinderen veel rust, maar ook haarzelf. “Alles 

wat we doen komt vanuit de kinderen. Zij geven aan 

dat ze graag naar buiten willen of juist willen knutse-

len en wij gaan daarin mee.” Janet: “We gaan aan 

tafel als de kinderen aangeven dat ze trek hebben, 

niet op een tijd die wij bepalen. Wij passen ons aan 

de kinderen aan in plaats van andersom”. Jeannet: 

“Tijdens de cursus die we hebben gevolgd werd het 

op een mooie manier uitgelegd: stel dat je een  

restaurant binnenkomt, aan een tafel wordt gezet  

en ongevraagd een servet om je nek gebonden krijgt. 

Dat is niet leuk. Overleggen en benoemen wat je 

doet is heel belangrijk: zodat het kind weet wat het  

te wachten staat en alles op een natuurlijker manier 

gaat”. 

 

Jeannet, Janet en hun collega’s hebben het kinder-

dagverblijf als team samen opgezet en zelf de hele 

inrichting bepaald. Net als bij De Stokstaartjes over-

heerst bij de Springbuidelmuisjes zachtheid: zachte 

muziek, zacht licht en zachte, natuurlijke materialen. 

Een oud spinnenwiel, fototoestel en potten en  

pannen om te ontdekken. Kinderen en volwassenen 

lopen op sokken of blote voeten. Een klein meisje 

wordt net wakker en wordt door pedagogisch mede-

werkster Martine van Sluis op schoot genomen, op 

de grond, zodat ze even rustig wakker kan worden. 

William zet dappere stapjes op een trappetje dat om 

te oefenen in de ruimte staat. Baby Jazzlyn is geïntri-

geerd door glimmende heksenballen.  

 

Op beide groepen is altijd een vast gezicht, zegt  

Martine. “Er is altijd één van ons aan het werk. En elk 

kindje heeft zijn eigen ‘mentor’. Als iets besproken 

moet worden met ouders dan neemt de mentor  

dat op zich, zodat ouders een vast aanspreekpunt 

hebben.” 

 

Alles in De Zwerm is heerlijk nieuw: het gebouw, de 

ruimtes, de materialen, het meubilair. Maar de manier 

waarop gewerkt wordt is als vanouds: een voortzet-

ting van de missie en visie van KiWi, waar Betekenis-

vol werken en de methode van Emmi Pikler naadloos 

inpassen. Jeannet: “Het is ideaal dat we al onze ken-

nis nu onder één dak kunnen inzetten. In combinatie 

met het onderwijs dat ook in dit gebouw wordt ge-

geven biedt de Zwerm een hele krachtige ontwikkel-

omgeving voor kinderen.” 
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De Gezinsklas is voor kinderen die het in de klas of 

op school lastig hebben doordat ze gedrag vertonen 

waarmee ze moeilijk tot goede schoolresultaten 

komen, vertelt gezinstherapeut Joost Madern, samen 

met zijn collega Gz-psycholoog Marlies Sparreboom 

aanbieder van de Gezinsklas in het Noorden.  

“De Gezinsklas is voor kinderen met uiteenlopend 

lastig gedrag, kinderen die heel druk zijn, het moeilijk 

vinden om instructies op te volgen of problemen 

hebben met het omgaan met klasgenoten. Maar ook 

voor kinderen die angstig zijn, geen vragen durven 

stellen of zich niet fijn voelen in de klas omdat ze 

geen aansluiting vinden. Kinderen met ernstigere 

problematiek tot kinderen met lichtere problemen  

die net even een zetje in de goede richting nodig 

hebben.”

School gemakkelijker 
maken met de Gezinsklas   
Samen met papa, mama of een ander vertrouwd iemand naar school. Op Kindcentrum de  

Uilenburcht kan het sinds dit schooljaar. Hier wordt gewerkt met de Gezinsklas: waarin kinde-

ren, ouders en leerkrachten door samen te dóen, werken aan positieve gedragsverandering.
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Op KC de Uilenburcht in Beerta is na de zomervakan-

tie van 2020 gestart met een eerste Gezinsklas. Een 

tweede groep staat op het punt te beginnen. Eén 

ochtend in de week komt de groep onder schooltijd 

bij elkaar, tien tot twaalf weken lang. In een Gezins-

klas zitten zes tot negen kinderen, uit groep één tot 

en met acht, die allemaal een volwassene meebren-

gen: hun vader of moeder, of iemand anders uit hun 

omgeving. Samen met een leerkracht van school, 

Joost of Marlies en hun gezinslid werken de kinderen 

onder schooltijd aan hun doelen voor in de klas. De 

rest van de week zitten ze gewoon in hun eigen klas.  

 

De kracht van de Gezinsklas is dat iedere deelnemer 

probeert te ontdekken wat hij kan doen om het func-

tioneren van het kind in de klas te verbeteren. Joost: 

“Iedereen die betrokken is denkt actief mee over de 

vraag: hoe kunnen we school voor dit kind gemakke-

lijker maken?” Vaak komt het initiatief voor een Ge-

zinsklas vanuit school, omdat leerkrachten meerdere 

kinderen op het oog hebben waarvan ze denken: die 

gunnen we deze ervaring. Joost: “We houden regel-

matig een presentatie op scholen en dan zien we op 

de gezichten van leerkrachten haast namen oppop-

pen van kinderen waarvoor de Gezinsklas ze fantas-

tisch lijkt. Elke school kan wel een Gezinsklas gebrui- 

ken, want elke school heeft te maken met kinderen 

die zorgelijk gedrag vertonen. Veel scholen ervaren 

de Gezinsklas als een prettige manier om problemen 

samen met ouders aan te pakken”. 

 

Frustratie 

Zes jaar geleden begonnen Joost en Marlies met de 

Gezinsklas vanuit de overtuiging dat veel dingen in 

de jeugdzorg beter kunnen. Ze werkten in de geslo-

ten jeugdzorg, destijds Dok3 in het Poortje in Gronin-

gen. Joost als systeemtherapeut en Marlies als 

gedragswetenschapper. Joost gaf gezinstherapie aan 

alle kinderen in Dok3 en raakte gefrustreerd over het 

gebrek aan contact met ouders. “Zo’n vijftig procent 

van de ouders kwam niet opdagen waardoor de  

behandeling niet goed tot stand kwam. We besloten 

te experimenteren met Multi-Familietherapie en zei-

den dat we één keer per maand van elk kind in ieder 

geval één ouder op de groep wilden zien om samen 

oefeningen te doen en te praten. De eerste maand 

kwamen ouders chagrijnig binnen, maar de tweede 

maand kwamen ze al blij binnen en namen ze een  

familielid mee. Het liep echt een beetje uit de hand: 

op een gegeven moment kregen we groepen waar 

hele families uitgenodigd werden! We wisten: hier 

hebben we iets goeds in handen. Op een congres 

sprak ik een professor die me op de Family Class 

wees. Een groot succes in Engeland en Denemarken. 

Ik verdiepte me erin en toen we ontdekten dat hier 

nog niet zoiets bestond hebben Marlies en ik de  

Gezinsklas opgezet voor het Noorden van Neder-

land.” 

Kleine stapjes 
Alle kinderen in de Gezinsklas krijgen een doelen-

kaart met daarop twee doelen. Joost: “We formule-

ren kleine doelen omdat kinderen in Gezinsklassen 

vaak weinig succeservaringen hebben gehad op 

school, dus het is ontzettend belangrijk dat ze die 

opdoen. Met kinderen die zich beter willen leren con-

centreren en dat al vijf minuten kunnen oefenen we 

bijvoorbeeld zeven minuten concentreren, of mis-

schien tien. We beginnen met kleine stapjes. De leer-

kracht houdt de hele week bij hoe het in de klas gaat 

met de doelen en plakt stickers voor als het gelukt 

is”. De ochtend begint met het bespreken van de 

doelenkaart. Joost: “Vaak zijn kinderen heel trots op 

wat ze kunnen laten zien en zijn ouders trots omdat 

hun kinderen het zo goed oppakken. De kinderen 

maken een halfuurtje schoolwerk dat ze van hun 

eigen leerkracht meekrijgen. Marlies en ik geven ou-

ders ondertussen in een aparte ruimte voorlichting 

over zaken als hoe de hersenen reageren op stress, 

en positief opvoeden”. Er worden oefeningen uit de 

Multi-Familietherapie gedaan, waarmee de kinderen 

oefenen met hun doelen zonder dat het op oefenen 

lijkt. Dit kunnen beeldende opdrachten zijn, iets crea-

tiefs, een spelvorm, een gespreksonderwerp… Joost: 

“We helpen elkaar, en we helpen kinderen van andere 

ouders, door tips te geven. De kinderen hebben ge-

woon pauze, zoveel mogelijk met hun eigen klas, dus 

als ze doelen hebben voor in de pauze kunnen we el-

kaar daar ook bij helpen. Na de pauze maken ze weer 

een half uurtje schoolwerk, deze keer onder begelei-

ding van hun ouders”. Vaak geven ouders na drie of 

vier bijeenkomsten aan dat het op school al veel 

beter gaat, maar dat ze thuis nog tegen dingen aan-

lopen. Ook daar wordt in de Gezinsklas aan gewerkt. 

 

Lockdown 

Juist in deze tijd, waarin scholen het liefst geen ou-

ders binnenlaten, is het nut van de Gezinsklas groot, 

zegt Joost. “Ouders hebben veel van hun eigen kind 

gezien tijdens de lockdowns en hebben meer waar-

dering gekregen voor wat een leerkracht op school 

voor elkaar krijgt. Dus het is juist een mooi moment 

om samen te werken.” 

 

Vertragen 

Voor leerkrachten is de Gezinsklas een bijzondere 

manier van vertragen. “Zeker bij leerkrachten zie je 

vaak dat ze in de vijfde versnelling staan, omdat er al-

tijd heel veel moet. In de Gezinsklas zie je ze tot rust 

komen en dan komen ook de ideeën weer.” Het con-

tact tussen leerkracht en ouders verandert in de Ge-

zinsklas, zegt Joost. “Dat werkt fantastisch. Normaal 

spreken ze elkaar bij een tien minutengesprek, of een 

keer kort op het plein. Het is altijd praten, daar voelen 

wij ons gemakkelijk bij, terwijl we in de Gezinsklas 

heel veel dóen. Als je samen opdrachten doet is het 

veel gemakkelijker om samen dingen te veranderen.” 
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Twaalf weken  
thuis naar school

Soms ben je water, 
soms een rots
Op obs Hendrik Wester in Oude Pekela volgen alle groepen in ieder geval één keer tijdens  

hun schooltijd het weerbaarheidsprogramma Rots en Water. Een fantastisch programma,  

vindt Katinka Geerling, leerkracht, vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid.  

“Hier heb je je hele leven iets aan.”
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Alle kinderen van groep 4/5 van obs Hendrik Wester 

staan op blote voeten in een kring in de gymzaal  

op de verdieping van gebouw de Groenling in  

Oude Pekela. Met een hand op het hart roepen ze:  

“Respect!”, terwijl ze een buiging naar elkaar maken. 

Hoe je stevig staat, vraagt Katinka ze. En: in welke 

houding voel je je prettig? Jesse weet het antwoord. 

Hij is goed thuis in de Rots en Watertraining, omdat 

hij de training buiten school ook volgt. Je hebt een 

tunnelhouding en een strandhouding, vertelt hij.  

In de tunnelhouding loop je voorovergebogen, jezelf 

kleinmakend. In de strandhouding loop je rechtop, 

met een glimlach, schouders naar achteren, borst 

naar voren. De groep probeert het lopend door de 

gymzaal uit. Katinka laat ze afwisselend de tunnel-  

en strandhouding aannemen en vraagt na afloop wat 

nou fijner voelt. “De strandhouding!” klinkt het. Dan 

voel je je vrolijk en zelfverzekerd. In de tunnelhouding 

voel je je verdrietig en bang. 

 

Voor iedereen 
Rots en water is een training van tien lessen die de 

weerbaarheid van kinderen verhoogt en pesten te-

gengaat. Zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen 

en in actie kunnen en durven komen staan centraal. 

Katinka, met haar achtergrond in karate, was meteen 

enthousiast toen het programma zes jaar geleden op 

haar pad kwam. “Het is goed voor groepen waarin 

gepest wordt of waarin sommige kinderen niet weer-

baar zijn. Of voor kinderen met weinig impulsbeheer-

sing. Iedereen heeft er iets aan. Het zorgt voor 

groepsvorming en vertrouwen in elkaar. Kinderen 

hebben lichamelijk contact, leren nee zeggen en  

krijgen een stukje zelfverdediging.” 

 

Klas vol rotsjes 
De rots in Rots en Water staat voor stevig in je 

schoenen staan, voor jezelf opkomen. Water staat 

voor vriendelijk zijn, en dingen van je af laten glijden: 

niet overal op reageren. Katinka: “Sommige kinderen 

zijn van zichzelf heel erg rots, anderen heel erg water. 

Ik leg ze dan uit: soms ben je een beetje teveel rots, 

soms een beetje teveel water. Samen bespreken we 

dat. Het programma is een leidraad: je kijkt zelf wat 

een groep nodig heeft. En het zijn niet alleen die tien 

lessen, je bent er ook in je klas mee bezig. Als je een 

klas met veel rotsjes hebt, pas je de training daarop 

aan en net zo als je veel lieve, minder weerbare kin-

deren in je groep hebt die moeilijk nee zeggen of niet 

durven zeggen wat ze denken. In een contractje  

leggen kinderen van te voren vast wat ze willen leren 

tijdens de training”. 
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‘Groepsvorming  
en vertrouwen zijn 
belangrijke thema’s  
in Rots en Water’
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In de gymzaal wordt intussen met taxi’s gereden, in 

tweetallen. Het voorste kind is taxichauffeur, het achter-

ste kind, met een hand op de schouder van de chauffeur, 

passagier. De passagier moet zich laten leiden en ver-

trouwen hebben, de chauffeur is verantwoordelijk voor 

zijn passagier. In een volgende ronde doet de passagier 

zijn ogen dicht. Groepsvorming en vertrouwen zijn  

belangrijke thema’s in Rots en Water, vertelt Katinka.  

Iedereen hoort erbij en je zorgt voor elkaar. Ze ziet de  

resultaten ervan in de groepen die ze getraind heeft.  

“Je ziet de haantjes ineens meer samenwerken, of heel 

beschermend worden over andere kinderen en de  

zachtere, stillere kinderen ineens wat steviger in hun 

schoenen staan.” 

 

Stóp! 
Terug in de kring, in de gymzaal, roepen alle kinderen 

om beurten zo duidelijk mogelijk “Stóp!” Katinka doet 

wat te voorzichtige ‘stopjes’ na en vraagt of kinderen  

na zo’n verlegen stop zouden stoppen. Nee, is het ant-

woord. De stops die hierna door de gymzaal schallen zijn 

al een stuk krachtiger. Jesse is duidelijk ervaren. Hij staat 

stevig op de grond, kijkt zeker voor zich uit en zijn 

“Stóp!” is niet te negeren. Wat doe je als iemand niet 

stopt?, vraagt Katinka. “Omdraaien en weglopen?”, klinkt 

het. Katinka: “Dat kan, dat is de waterkant. Rots is waar-

schuwen. Als je nu niet stopt, dan doe ik iets”.  

 

Ter afsluiting buigen de kinderen 
opnieuw met de hand op het hart 
naar elkaar. “Respect!”  
 
“Sociaal-emotionele ontwikkeling is zó belangrijk”, zegt 

Katinka. “Als je je goed voelt en zelfvertrouwen hebt is 

dat de basis om goed te kunnen leren. Ik zeg altijd: Rots 

en Water is niet alleen iets voor op school: je hebt er je 

hele leven iets aan.”
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Het bestuursbureau van SOOOG  
SOOOG moet als stichting veel beslissingen 

nemen, die allemaal op elkaar afgestemd  

moeten worden. Daarvoor is goede informatie 

nodig. Het bestuursbureau van SOOOG zorgt 

dat die informatie er is. De mensen die hier 

werken organiseren, ondersteunen en zorgen 

ervoor dat beleidsplannen, plannen van  

aanpak en financiële documenten op tijd klaar 

zijn. Hieronder stellen Ineke, Lynn en Jeroen 

van het bestuursbureau, zich voor.  
 

Ineke Dokter 
bestuursecretaresse   

Ineke Dokter is als bestuursecretaresse de spin in het 

web van het bestuursbureau van SOOOG. Een vaak 

gehoorde uitdrukking, maar Ineke is het echt. Als 

vliegende keep zorgt zij op de achtergrond dat het 

College van Bestuur van SOOOG (CvB) en de leden 

van de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting hun 

werk kunnen doen. Ineke notuleert bij vergaderingen, 

coördineert afspraken tussen CvB, RvT en andere 

partijen, beantwoordt post en e-mail en doet aan 

‘termijnbewaking’: zorgen dat iedereen op het juiste 

moment de juiste dingen doet en zich daaraan houdt. 

Ineke, lachend: “Aan die laatste taak heb ik een flinke 

klus”. Bij SOOOG wordt de schoonmaak verricht 

door werkleerbedrijf Afeer. Met dit werkleerbedrijf 

voert Ineke vier keer per jaar een evaluatiegesprek en 

ze zorgt ervoor dat aanpassingen in het schoon-

maakbestek verwerkt worden. Operationele schoon-

maakproblemen worden in eerste instantie door de 

school- leiding besproken met de voorvrouw of 

werkleider. Mocht dat niets oplossen dan wordt Ineke 

erbij betrokken. 

 

Ineke heeft een ‘Handboek facilitair’ gemaakt waarin 

staat wat er op het gebied van schoonmaak en ICT 

moet gebeuren. Verder geeft het handboek informa-

tie over onder andere verzekeringen, BHV, sleutel- 

beheer en bevat het de contactgegevens voor ge-

bouwonderhoud. Iedere eerste van de maand checkt 

Ineke of het handboek nog actueel is. Ook heeft ze 

het overzicht van alle BHV’ers binnen SOOOG en 

welke BHV’ers wanneer op herhalingstraining moe-

ten. Ondanks haar veelheid aan taken – ze verzorgt 

ook nog lunches, beheert de website van SOOOG,  

bewaakt het tijdig aanleveren van beleidsnotities en 

organiseert de juiste routing ervan, coördineert en 

bedenkt samen met VSO de Meentschool de inhoud 

van de kerstpakketten die de ongeveer driehonderd 

medewerkers van SOOOG in december krijgen en 

maakt regelmatig complexe afspraken tussen ver-

schillende personen – behoudt Ineke altijd het  

overzicht. Dat zit in haar. “Continu bezig zijn, snel 

schakelen en overal aan denken, zodat alles op rolle-

tjes loopt en blijft lopen. Dan voel ik mij als een vis in 

het water”, zo schreef ze in haar sollicitatiebrief voor 

deze functie. Zelfs haar bureau is georganiseerd, al  

is dat overdag wel eens anders, zegt ze. Ineke werkt 

volgens de ‘Clean desk policy’. “’s Avonds is mijn  

bureau leeg. Overdag is het soms een ontplofte bom, 

maar aan het eind van de dag gaat alles in mijn bakje 

en in mijn laatje.” 

Ineke werkt het liefst op de achtergrond – stiekem 

had ze het liefst een foto van alleen haar mooie 

schoenen bij dit verhaal gehad – alles tot in de punt-

jes regelend zodat anderen, in het geval van SOOOG 

met name het CvB, hun werk goed kunnen doen. 

‘Continu bezig zijn, snel schakelen 
en overal aan denken’
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Jeroen Brul  
stafmedewerker financiën  

Jeroen Brul is officieel ‘stafmedewerker financiën’ en 

hij verzorgt alles op het gebied van ICT binnen 

SOOOG. “Ik zorg voor de support en het beheer van 

de Office 365 omgeving waar wij in werken en als 

collega’s vragen hebben kunnen ze bij mij terecht.” 

Wat houdt dat precies in, ‘stafmedewerker financiën’? 

Jeroen: “Ik ondersteun scholen bijvoorbeeld bij hun 

begroting. Alle scholen hebben een schoolbudget: 

een budget waarmee ze hun uitgaven doen. Die ver-

werken ze op schoolniveau en daarnaast hebben we 

op stichtingsniveau een budget/begroting.  

De facturatie wordt deels op schoolniveau gedaan, 

de facturen die betrekking hebben op stichtingsni-

veau worden door collega Oana verwerkt, de extra 

goedkeuring van alle facturen binnen de stichting 

doe ik, na de goedkeuring van Jaap (Hansen, voor-

zitter CvB, red.)”. Jeroen beheert de contracten: de 

verplichtingen die SOOOG aangaat, houdt inkom-

stenbeschikkingen bij in een systeem, beheert de 

kleine kas op het bestuursbureau en berekent kosten 

voor huur aan medegebruikers – zoals logopedie en 

kinderopvang – van schoolgebouwen van SOOOG. 

 

Twee keer per jaar werkt hij mee aan de ‘Manage-

mentrapportages’ van SOOOG. Jeroen: “De manage-

mentrapportage is een groot document waarin veel 

cijfers zijn verwerkt. Ik ondersteun bij de totstand- 

koming van die cijfers. Eén keer per jaar doe ik dat 

ook bij de overall begroting. In het begrotingsmodel 

zitten allerlei begrotingsoverzichten verwerkt, die ik 

vul. De schoolbegrotingen zijn onderdeel van de 

grote overall begroting. Het jaarlijkse investeringsplan 

van alle scholen voor onder andere onderwijs leer-

pakket (OLP), ICT en Digiborden vertaal ik naar een 

investeringsplan op stichtingsniveau. Mijn werkzaam-

heden bestaan daarnaast voor een groot deel uit 

adhoc vraagstukken vanuit de mail. Daar gaat aardig 

wat tijd mee gemoeid”. 

Jeroen werd kort geleden (oktober 2020) vader van 

zijn tweede kindje én hij studeert in deeltijd hbo  

Finance en control, aan de Hanzehogeschool. Iedere 

dinsdag zit hij – in zijn woorden – “braaf op school” 

van 15.30 tot 21.30 uur. Daarnaast vraagt school een 

hoop zelfstudie. “De combinatie is pittig, maar het is 

voor een goed doel. En ik vind het leuk. Het leukste is 

dat je wat je leert heel snel kunt vertalen naar je werk, 

dus je werkgever heeft er ook profijt van.” 

 

Na een stage kon Jeroen in 2014 op het bestuurs- 

bureau van SOOOG blijven werken. Hij heeft een  

hele leuke functie, zegt hij. Financiën is zijn coretaak, 

daarnaast doet hij allerlei ‘hap- en snapwerk’, wat zijn 

dagen afwisselend maakt. Zijn ICT-werk vindt hij een 

fijne aanvulling.  “De meeste collega’s zullen de 

namen van de mensen op het bestuursbureau wel 

kennen maar ze hebben er geen gezicht bij. Ik kan  

tijdens het boodschappen doen zomaar collega’s  

tegenkomen zonder dat ik dat weet. Dus ik heb 

geluk, dat ik ook ICT doe. Dan kom ik ook eens op  

de scholen. Wij zitten altijd hier, maar op de scholen 

gebeurt het.” 

‘Ik heb geluk, dat ik ook 
ICT doe. Dan kom ik ook 

eens op de scholen’
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Op het bestuursbureau van SOOOG 

werkt natuurlijk ook het College van  

Bestuur van SOOOG, bestaande uit 

voorzitter Jaap Hansen en lid Janny 

Reitsma en collega’s Cor Reinbergen  

(HR strateeg) en Yvonne Hulzebos  

(Administratief medewerker HR en  

secretariaat).

Lynn Bakker   
stafmedewerker HR  

Lynn Bakker is stafmedewerker HR: bij alles wat  

binnen SOOOG met personeel te maken heeft –  

van aanstelling tot uitdiensttreding, verzuim en verlof 

– komt zij om de hoek kijken. Ze vermaakt zich prima 

op het bestuursbureau van SOOOG, zegt ze. “Mijn 

baan is druk, uitdagend en afwisselend. Geen dag is 

hetzelfde. Soms heb ik de hele dag afspraken, ik heb 

veel contact met de schoolleiders bijvoorbeeld.  

 

Momenteel worden de formatieplannen voor het 

schooljaar 2021-2022 gemaakt, daar ben ik bij  

betrokken. Dus ik ben nu druk bezig met het contro-

leren van de plannen, kijken of er vacatures ontstaan, 

en waar in de formatieplannen ruimte ontstaat. Dit 

kan een grote puzzel zijn, maar het is wel erg leuk om 

te doen. Verder krijg ik heel veel mail met vragen van 

personeelsleden en schoolleiders over zaken als 

duurzame inzetbaarheid, verzuim, verlof, personeels-

tekort, minder werken of hoe iets juridisch in elkaar 

zit.” Lachend: “Ik weet van alles een beetje!” 

 

De ene dag is Lynn bezig met een vacature, de  

andere dag schrijft ze brieven en zorgt ze dat de ad-

ministratie op orde is. “Ik heb veel contact met veel 

mensen, dat vind ik vooral erg leuk. Het is toch ook 

een dienstverlenende functie, dus ik probeer zoveel 

mogelijk mensen te helpen waar ik kan. Dat geeft me 

een goed gevoel. Bovendien is het gewoon belangrijk 

dat alles goed verloopt en dat mensen hun salaris 

krijgen aan het einde van de maand! Voor zo’n drie-

honderdvijftig medewerkers kan dat een behoorlijke 

klus zijn.” 

 

Ook Lynn studeert deeltijd naast haar fulltime baan: 

Human Recource Management. “Dat is pittig maar 

het versterkt elkaar ook, want je kunt wat je leert aan 

theorie direct toepassen in de praktijk.” 

Of Lynn klaar is voor de foto. “Een foto? Aan mijn  

bureau? Wacht, dan moet ik eerst even puinruimen 

hoor!” 

 

‘Ik probeer zoveel mogelijk mensen 
te helpen waar ik kan’
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Heel blij met extra ondersteuning 
voor achterstanden door corona   
Door de coronacrisis hebben sommige kinde-

ren een achterstand op school opgelopen.  

Om die achterstand in te halen stelt de over-

heid 244 miljoen euro beschikbaar voor  

basis- en voortgezet onderwijs en voor het 

mbo, binnen de subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-

2021. Extra ondersteuning geven bevalt zo 

goed dat sommige SOOOG scholen willen  

kijken hoe ze hiermee door kunnen gaan. 
 

Binnen SOOOG werd subsidie aangevraagd en toe-

gekend voor zeventien scholen, vertelt Olga Leeuwe-

rik, intern begeleider op obs Futura in Scheemda. 

Concreet betekent dit voor SOOOG scholen dat per 

kind 900 euro beschikbaar is gesteld. Olga: “Daar  

zijn we heel blij mee. De periode waarvoor wij extra 

ondersteuning hebben aangevraagd loopt van  

1 oktober tot en met 31 augustus: het hele schooljaar. 

Voorwaarden voor de subsidie zijn dat de extra  

ondersteuning voor een groot deel naast het gewone 

lesprogramma plaatsvindt, dus voor of na schooltijd 

en dat kinderen een reële kans hebben de hiaten in 

hun kennis op te vullen. Ook moeten ze minstens 

dertig uren extra ondersteuning krijgen. De meeste 

scholen kiezen voor extra ondersteuning voor de  

basisvakken: lezen, rekenen en taal. Ook is er een 

school die ervoor gekozen heeft te werken aan  

competenties als samenwerken, presenteren en  

bewust zijn van anderen”. 

 

Omdat in kleine groepjes wordt gewerkt kunnen  

vakken op een andere manier gegeven worden dan in 

de klas. Olga: “Een praktische rekenles bijvoorbeeld: 

naar de supermarkt gaan en de kosten van bood-

schappen uitrekenen. Of een kookles voor begrijpend 

lezen, waarin je recepten leert lezen, verhoudingen 

moet weten en leert wegen. Een aantal scholen zet  

in op leesplezier en een van de scholen heeft de  

bibliotheek bij de ondersteuning betrokken. Zo vult 

elke school het op zijn eigen manier in. Het is heel 

mooi dat dat kan.” 

 

De extra ondersteuning mocht aangevraagd worden 

voor tien tot twintig procent van het aantal leerlingen 

op school, maar sommige scholen hebben iets meer 

kinderen toegevoegd aan de ondersteuningsgroep, 

zodat zij ook van de extra lessen kunnen profiteren, 

vertelt Olga. De extra ondersteuning wordt gegeven 

door leerkrachten die zich hiervoor hebben opgege-

ven. Olga: “Ook hebben we studenten die op woens-

dagmiddag extra begeleiding bieden, stagiaires en 

zelfs gepensioneerde leerkrachten die terugkomen 

om te helpen. We doen het echt met elkaar”. 

 

Kinderen vinden het leuk, ziet Olga op haar eigen 

school. “Op dinsdag- en donderdagmiddag blijven de 

kinderen langer op school. Voordat we starten gaan 

we eerst met elkaar theedrinken met een koekje erbij. 

Er zijn scholen waar de begeleiding op woensdag-

middag plaatsvindt en daar gaan de kinderen eerst 

met elkaar lunchen. De sfeer is gezellig en de kinde-

ren vinden de extra aandacht die ze krijgen fijn. Met 

een extra duwtje in de rug kunnen ze het echt wel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch een positieve bijvangst dus, van de crisis?  

Olga: “Zeker. Dit programma is echt van toege-

voegde waarde. Voor leerkrachten en andere bege-

leiders omdat ze de kinderen kunnen helpen in kleine 

groepjes en er daardoor ook ruimte is voor andere 

werkvormen, en voor kinderen omdat ze het als pret-

tig ervaren en door de extra begeleiding verder in 

hun ontwikkeling geholpen worden. Deze regeling 

loopt aan het eind van dit schooljaar af, maar we  

willen zeker kijken wat we hieruit meenemen en  

voortzetten na dit schooljaar.” 

‘De sfeer is gezellig en de 
kinderen vinden de extra 

aandacht die ze krijgen fijn’
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De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht (RvT) van SOOOG houdt toezicht op het doen en laten van het College 

van Bestuur, waaronder op genomen besluiten, financiën en kwaliteit van onderwijs.  

De RvT bestaat uit vijf mensen, die zich hieronder aan u voorstellen. 
 

 

 

 

 

Govert Brouwer 
voorzitter RvT    
Wie bent u? 
“Ik ben Govert Brouwer. De afgelopen 35 jaar ben ik 

advocaat geweest, met ingang van 1 januari dit jaar 

doe ik nog wat advieswerkzaamheden voor kantoor, 

maar de advocatuur heb ik neergelegd. Daarnaast 

heb ik nog wat klussen die uitlopen, ik ben bijvoor-

beeld secretaris van de Raad van Toezicht van de 

NVM  en ik wikkel nog een aantal dossiers af. Maar  

eigenlijk ben ik zo’n beetje met pensioen. Sinds zeven 

jaar ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van  
 
SOOOG. Dit wordt mijn laatste jaar als voorzitter. 

Voorzitter zijn houdt in dat je de vergaderingen van 

de Raad van Toezicht voorzit, de RvT-vergaderingen 

met het College van Bestuur voorbereidt en dat je bij 

calamiteiten de eerste  van de RvT bent  waar de 

voorzitter van het College van Bestuur contact mee 

opneemt. Ik ben de sparringpartner van de voorzitter 

van het College van Bestuur als het gaat om intern  

 
toezicht. En verder vertegenwoordig je als voorzitter 

SOOOG bij externe contacten, maar ook intern, voor 

de GMR bijvoorbeeld. Je bent eigenlijk de eerste  

contactpersoon van de RvT op de bellijn.” 

 

Waarom hebt u ervoor gekozen zitting te nemen  
in de Raad van Toezicht? 

“Als advocaat had ik een onderwijspraktijk waarin ik 

een aantal onderwijsinstellingen bijstond. Het leek  

me leuk en leerzaam om ook eens aan de andere 

kant van de tafel te zitten en te zien wat er intern 

speelt bij zo’n organisatie. En ik heb gedacht dat ik 

een bijdrage kon leveren gezien mijn expertise op het 

vlak van onderwijsrecht, met name aan de juridische 

zaken en personele aangelegenheden. Met Oost- 

Groningen heb ik bovendien een bijzondere band.  

Ik heb ooit een paar jaar in Winschoten gewoond en 

daar vijfendertig jaar geleden een Bureau voor 

Rechtshulp opgezet in de Zeeheldenbuurt. In die tijd 

heb ik veel contacten in de regio opgedaan en het 

gebied leren kennen.”
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Rinus Michels  
lid sinds 1 januari 2020    
Wie bent u? 
“Ik ben Rinus Michels, 66 jaar oud, woonachtig in 

Winsum. Tot 1 januari 2019 was ik burgemeester van 

de gemeente Winsum die daarna is opgegaan in ge-

meente Het Hogeland. Sinds 19 januari 2021 ben ik of-

ficieel met pensioen. Ik ben getrouwd, heb drie 

kinderen en één kleindochter. 
 

Ik zit in de Raad van Toezicht als kandidaat van de 

gemeenten: zij hebben mij voorgedragen om zitting 

te nemen in de RvT. Ik heb op de vacature gesollici-

teerd omdat ik in het verleden wethouder ben ge-

weest in de gemeente Bellingwedde en in die 

periode het onderwijs heb verzelfstandigd. Daarmee 

stond ik aan de wieg van SOOOG en was ik in de be-

ginjaren erg bij de stichting betrokken. Onderwijs 

heeft altijd al mijn aandacht en interesse gehad, hele-

maal omdat ik aan het begin van mijn loopbaan twee 

jaar op de pedagogische academie heb gezeten. Een 

van mijn kinderwensen was onderwijzer worden. Dat 

is uiteindelijk niet gebeurd, maar onderwijs heeft me 

altijd geboeid. Toen ik bijna met pensioen zou gaan 

zocht ik een andere invulling van mijn vrijkomende 

tijd. De vacature voor de Raad van Toezicht van 

SOOOG trok mij vanuit mijn geschiedenis en ik was 

benieuwd hoe SOOOG zich ontwikkeld had. Ik heb 

bovendien grote affiniteit met Oost-Groningen: één 

van onze dochters en veel van onze vrienden wonen 

er. Mijn portefeuille binnen de Raad van Toezicht is 

huisvesting. Huisvesting is natuurlijk primair de ver-

antwoordelijkheid van gemeenten, maar het is be-

langrijk dat je als onderwijsorganisatie ook een 

heldere visie hebt op huisvesting. Om te weten wat 

nodig is en waar je moet bijsturen op basis van 

nieuwe ontwikkelingen.” 

 

Waarom hebt u ervoor gekozen zitting te nemen  
in de Raad van Toezicht? 

“Onderwijs is belangrijk: samen met de opvoeding 

van ouders ligt het aan de basis van de ontwikkeling 

van kinderen. Het is de grondslag voor hun verdere 

leven. Het is belangrijk dat we daar goede voorwaar-

den voor creëren, zodat kinderen zich met al hun  

talenten zo kunnen ontwikkelen dat ze een mooie 

plek krijgen in onze maatschappij. Daar wil ik vanuit 

mijn rol als RVT lid een bijdrage aanleveren.” 

Damy Colon 
lid sinds 1 januari 2020    
Wie bent u? 
“Ik ben Damy Colon. Ik heb een brede financiële  

achtergrond en werk bij een financiële instelling.  

Als lid van de Raad van Toezicht breng ik financiële 

achtergrond en kennis in en heb ik ruime ervaring  

als toezichthouder. Als er een begroting, jaarbrief of 

jaarrekening voorligt wordt van mij iets meer input 

verwacht.” 

 

Waarom hebt u ervoor gekozen zitting te nemen  
in de Raad van Toezicht? 

“Ik vind het heel belangrijk om naast mijn hoofdfunc-

tie maatschappelijk actief te zijn, om ook met organi-

saties bezig te zijn waar het financiële niet voorop 

staat. Onderwijs en ook Oost-Groningen spreken mij 

heel erg aan. Ik heb er familie wonen en ik vind het 

gebied super mooi.”
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Marcel Poorthuis  
lid sinds 1 januari 2021    
Wie bent u? 
“Ik ben Marcel Poorthuis, 58 jaar. Ik ben getrouwd en 

we hebben twee kinderen van 23 en 25. Ik woon in 

Groningen stad. Op dit moment ben ik werkzaam als 

directeur bedrijfsvoering bij de provincie Drenthe. 

Daarvoor heb ik verschillende functies gehad in het 

openbaar bestuur, onder andere bij de gemeente 

Groningen, de Hogeschool van Utrecht en bij Recht-

bank Noord-Nederland. Sinds 1 januari van dit jaar 

ben ik lid van de Raad van Toezicht van SOOOG.” 

 

Waarom hebt u ervoor gekozen zitting te nemen  
in de Raad van Toezicht? 

“Als directeur ben ik zelf verantwoordelijk voor een 

organisatie, als toezichthouder heb je een andere rol 

en draag je meer op afstand bij aan het functioneren 

van een organisatie. Ik vind het vooral leuk om naast 

mijn werk maatschappelijk actief te zijn in toezicht-

houdende functies. Op dit moment ben ik nog lid van 

de Raad van Toezicht van Plateau Integrale Kindcen-

tra Assen. Die benoeming eindigt in mei omdat ik 

dan acht jaar in de raad zit. Ik vind het erg leuk werk 

als nevenfunctie en ik draag het onderwijs een warm 

hart toe. Ik vind het belangrijk dat jonge kinderen 

goede kansen krijgen op een goede start. Ik kan zelf 

niet voor de klas staan, maar ik kan wel vanuit mijn 

deskundigheid helpen het onderwijs op een goede 

manier te laten functioneren. Na acht jaar toezicht-

houder te zijn geweest voor Plateau in Assen voelde 

het een beetje alsof ik mijn kindje los moest laten en 

had ik ruimte voor een nieuwe functie. SOOOG zocht 

een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht, dus dat is 

gelukkigerwijs bij elkaar gekomen.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiltje Rookmaker 
lid sinds 1 januari 2020   
Wie bent u? 
“Ik ben Hiltje Rookmaker, 58 jaar. Ik heb een partner 

en twee kinderen van 22 en 24 die het huis al uit zijn. 

De één werkt al, de ander studeert nog. Ik werk al 

dertig jaar in het onderwijs. Ik heb lesgegeven als  

onderwijs ondersteunend adviseur, heb in Den Haag 

als beleidsmedewerker op het ministerie van onder-

wijs en cultuur gewerkt, op de Rijksuniversiteit  

Groningen als wetenschappelijk medewerker en  

sinds 2004 ben ik leidinggevende binnen Openbaar 

Onderwijs Groningen en stuur ik vier voortgezet  

onderwijsscholen aan.”  

 

Waarom hebt u ervoor gekozen zitting te nemen  
in de Raad van Toezicht? 

“Ik ben erg met het onderwijs begaan. Dat is ont-

staan vanuit mijn eigen onderwijscarrière als kind,  

die met ups en downs is gegaan. Ik heb aan den lijve 

ondervonden wat de plussen en minnen zijn in het 

onderwijs en ik probeer onderwijs zoveel mogelijk 

aan te passen aan het kind, in plaats van andersom. 

Als ik mijn steentje kan bijdragen doe ik dat graag. 

Bovendien hou ik erg van diversiteit, ik heb nooit één 

baan gehad. Ik vind het leuk om vanuit verschillende 

hoeken betrokken te zijn bij het onderwijs. Het be-

stuur waar ik nu werk heeft ook primair onderwijs 

onder zich en ik vind het leuk dat ik als lid van de 

Raad van Toezicht betrokken ben bij het basisonder-

wijs en speciaal onderwijs. Onderwijs zoveel mogelijk 

aanpassen aan het kind doe ik door wet- en regelge-

ving niet als uitgangspunt te nemen, maar door te  

kijken naar wat nodig is. Door met een brede blik  

buiten de kaders te kijken, naar mogelijkheden en 

kansen en naar wat goed is voor het kind.”



Zelf lezen en samen lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Hun woordenschat wordt groter, 
net als hun gevoel voor taal. Lezen prikkelt de fantasie en stimuleert sociaal-emotionele vaardigheden. 
Bovendien is samen lezen vooral erg gezellig. Ook oudere kinderen vinden het vaak nog erg leuk om 
voorgelezen te worden! SOOOG Magazine zet een paar niet te missen kinderboeken op een rij. 
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Dag Drol Floor Bal  

Elke dag eet je en ga je naar de wc, maar wat gebeurt er eigenlijk 

met eten in je lijf? En wat gebeurt er in het riool? ‘Dag drol’ legt 

het allemaal uit voor nieuwsgierige kleuters, met tekst die  

smakelijk in beeld wordt gebracht door de spetterende prenten 

van illustrator Emanuel Wiemans.  
 

Vanaf 4 jaar. 

Gottmer 
EAN 9789025774141. 

Heerlijk 
(voor)lezen! 

Lang geleden Arend van Dam  

De Nederlandse geschiedenis bevat veel mooie en  

spannende verhalen, maar vaak zijn ze te moeilijk voor 

jonge kinderen. Het luisterboek Lang geleden… biedt  

vijftig toegankelijke verhalen over de Nederlandse  

geschiedenis. Verhalen over jagers en verzamelaars,  

boeren en vissers, koningen en koninginnen. Maar ook  

over beroemde figuren als Rembrandt van Rijn, Jacoba  

van Beieren en Michiel de Ruyter.  

 

Vanaf 4 jaar.  

Gottmer – EAN 9789025774141. 

De kleine kapitein Paul Biegel  
De kleine kapitein bouwt helemaal zelf een boot van een badkuip, een 

kachel, een stoelpoot en een fietsketting. Hij doopt zijn schip de Nooitlek 

en begint samen met de drie verstekelingen Dikke Druif, Marinka en Bange 

Toontje aan een lange, gevaarlijke reis naar het eiland van Groot en Groei. 

Daar kun je in één nacht groot worden… Toch? De kleine kapitein is één 

van de meest geliefde verhalen van meesterverteller Paul Biegel.  

Vanaf 6 jaar. 

Gottmer – EAN 9789025773731.
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De fantastische meneer Vos Roald Dahl  

‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen vanavond?’ 

‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten eten,’ zei  

Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee vette eenden mee, alsjeblieft. 

Eén voor ons samen, en één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen 

we eenden!’ zei Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar heeft.’ 

 

Meneer Vos zou niet zoveel praatjes hebben als hij had geweten 

dat de boeren Bolus, Bits en Biet hem op dat ogenblik opwach-

ten. Ze liggen achter een boom bij de ingang van het hol, een  

geladen geweer in de aanslag. Ze zijn vastbesloten om Meneer 

Vos dood te schieten, uit te hongeren of uit te graven, al duurt  

het nog zo lang...  
 

Vanaf 8 jaar. 

De Fontein 
EAN 9789026131998.

De wonderbare reis van Nils Holgerson  
Selma Lagerlöf en opnieuw verteld door Bette Westera  

Nils leidt een heel gewoon leven op een boerderij in Zweden, 

maar op een dag verandert alles. Als hij een kabouter vangt en 

de dieren pest, tovert de kabouter hem voor straf klein. Dan 

wordt Nils per ongeluk halsoverkop meegevoerd door een groep 

ganzen op een duizelingwekkend avontuur door heel Zweden. 

Zo begint zijn wonderbare reis. Bette Westera maakte een 

sprankelende hervertelling van dit klassieke verhaal, spannend 

en leesbaar voor een hele nieuwe generatie en door Martijn van 

der Linden voorzien van prachtige, schilderachtige illustraties. 
 

Vanaf 7 jaar. 

Gottmer – EAN 9789025772239. 

Powervrouwen Richard Zuiderveld  
Cleopatra, Boudica, Mochizuki, Pocahontas en Marie Curie: het zijn 

namen van legendarische vrouwen die de wereld veranderden. 

Ons verleden zit boordevol meeslepende verhalen, maar waarom 

lezen we zo vaak over mannen? Deze vraag van een leerling zette 

Richard Zuiderveld aan tot het schrijven van dit prachtige boek over 

35 historische vrouwen. Ontdek het verleden door de ogen van prin-

sessen, ninja’s, piraten en wetenschappers. Powervrouwen is een 

schitterend boek vol avontuurlijke verhalen, die worden aangevuld 

met interessante weetjes en prachtige illustraties. Een leuk én 

leerzaam boek voor meisjes én jongens. 

Vanaf 10 jaar. 

Karakter Uitgevers 
EAN 9789045217406.



SOOOG MAGAZINE FEBRUARI 2021 PAGINA 23

De jongen, de mol, de vos  
en het paard 
Charlie Mackesy en Arthur Japin   

‘Wat wil jij worden als je groot bent?’  

vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen.  

De jongen, de mol, de vos en het paard  

van Charlie Mackesy is een moderne fabel 

over vriendschap, liefde en jezelf zijn,  

oor jong en oud. De 100 illustraties en de 

poëtische teksten vertellen het verhaal  

van een bijzondere vriendschap, tussen  

de jongen en de drie dieren. De universele 

lessen die ze samen leren zijn stuk voor 

stuk levenswijsheden.  

 

De Nederlandse editie van dit boek is 

prachtig vertaald door Arthur Japin,  

waardoor de teksten nog dichterbij  

komen. Een moderne klassieker, die je  

kijk op het leven verandert.   
 

Vanaf 4 jaar. 

KokBoekencentrum 
EAN 9789026623844.

Soul riders - Het eiland van de paarden 
Helena Dahlgren  

De wereld van de online paardengame Star Stable komt 

tot leven in een meeslepende, fantasierijke trilogie. Deel 1,  

Het eiland van de paarden, vertelt wat er aan de game vooraf 

is gegaan. Lisa verhuist samen met haar vader naar het eiland 

Jorvik. Daar merkt ze meteen dat er iets vreemds aan de 

hand is. Er gebeuren mysterieuze dingen. De kleuren lijken 

feller, sterren dansen in de lucht. En waarom wordt Lisa, die 

sinds het ongeluk van haar moeder niet meer op een paard 

heeft gezeten, zo sterk aangetrokken door het paard 

Starshine? Begrijpt hij haar echt zo goed als het lijkt? 

Lisa laat dingen gebeuren die ze zelf niet kan verklaren. 

Onbedoeld raakt Lisa samen met haar drie nieuwe 

vriendinnen betrokken bij een eeuwenoude strijd, een strijd 

die de vier meiden en hun paarden in groot gevaar brengt…. 

 

Vanaf 10 jaar. 

Kluitman – EAN 9789020624069.



Foto door Klaas Ketelaar


