
Verwachtingen
Als je met iemand in gesprek gaat, bedenk je je vooraf 

met wie ga ik in gesprek? Hoe ontstaat die waardevolle 

verbinding? Je verplaatst je in je gesprekspartner. 

Probeer je voor te stellen waar hij behoefte aan zou 

hebben. Communicatie, verwachtingen, verbinding.  

Je leest er meer over in deze Accent.  

 

Veel leesplezier!

Every child deserves a champion! 
Absolute inspiratie voor elke leerkracht 

CBS Drakensteyn
Goede communicatie met ouders, 
hoe doe je dat?

Financieel jaarverslag 2017
Het is opnieuw gelukt om zo veel mogelijk 
in het onderwijs te steken
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Waarschijnlijk heb je het filmpje ‘Every child deserves a champi-

on!’ van Rita Pierson al lang gezien op bijvoorbeeld Ted Talk. 

Zo niet, zoek het dan nu even op. Absoluut inspiratie, van 7.44 

minuten, voor elke leerkracht. En kijk hem alsjeblieft regelmatig. 

Goed voor jou, goed voor je kinderen in de groep.

Rita vertelt dat elk kind een kampioen 

nodig heeft. Een leerkracht die in het kind 

gelooft en hem uitdaagt om het beste uit 

zichzelf naar boven te halen. Doe dat en je 

zult als leerkracht gewaardeerd worden. 

Het gaat altijd om verbinding, om relaties. 

Verbinding tussen leerkracht en leerling.

Alles draait om relaties, een band hebben 

met elkaar. ‘Zonder relatie geen prestatie’, 

en zo is het maar net. Denk zelf maar terug 

aan je favoriete leerkracht van vroeger. Wat 

maakt dat je diegene nog herinnert? 

Waarschijnlijk was hij of zij betrokken bij je, 

voelde aan wat er met je was op momen-

ten dat je het nodig had. Waarschijnlijk 

werd je gezien door deze leerkracht en 

mocht je zijn wie je was. Naast dat die per-

soon je uitdaagde om jezelf verder te ont-

wikkelen, had je ook af en toe lol. Vanwege 

een grap of vanwege een mooi verhaal of 

omdat diegene na schooltijd tijd voor je 

maakte. Misschien kijk je met plezier terug 

op de projecten die jullie deden, misschien 

werden die veel groter dan de bedoeling 

was. Was je trots op wat je met elkaar had 

neergezet. Wellicht was diegene er wel 

voor jou, toen je verdriet had.

Kortom, je had wat met die leraar en die 

leraar zag het met jou zitten. Er was een 

verbinding. Zo zijn er verbindingen op 

 allerlei niveau’s. Als team onderling, als 

team en ouders, als school met de wijk,  

als leidinggevende met externen. Je streeft 

met elkaar een zelfde doel na. Je hebt  

een gemeenschappelijke visie voor de wijk 

of voor de stad. 

Zijn dat nou de beste leraren of de beste 

bestuurders? Ja! Het zijn gewone mensen, 

die niet naast hun schoenen lopen, maar 

oog hebben voor de ander. Die telkens 

weer zoeken en vertellen over wat ons 

bindt. Waarom en waartoe doen we wat we 

doen? Het hoe en het wat is vaak veel min-

der belangrijk. Er zijn zo veel verschillende 

manieren om dat doel te bereiken.

Maar terug naar kinderen, want daar gaat 

het om. Kinderen kunnen meer als er 

iemand is die in ze gelooft. Iemand die 

even een aai over de bol geeft en zegt:  

‘Je bent een topper als je doet wat je kan.’ 

Gelukkig werken er bij VCO veel van dit 

soort topleerkrachten, want zij verbinden 

als ambassadeur van de school ouders, 

leerlingen en leerkrachten. 

Heb je inmiddels Rita Pierson al gezien? 

Mooi hé?

Every child
deserves a champion!
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Onderwijs en goede communicatie zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Communicatie 

binnen je team, communicatie met je leerlin-

gen en zeker communicatie met ouders.

Ook op CBS Drakensteyn weten we hoe belangrijk het is om  

goed met ouders te blijven communiceren. In deze veranderende 

tijd, merken we meer en meer dat het soms lastiger is om het  

contact te onderhouden op een manier waarop iedereen dit als 

prettig ervaart.

Het contact met ouders begint bij het eerste telefoontje waarin 

ouders aangeven graag een afspraak te willen maken om de  

school te bekijken. Wanneer ouders komen voor de intake en 

rondleiding, vertel ik als directeur van alles over de school.  

Alle gesprekken probeer ik altijd zo open mogelijk te houden.  

De kleurrijke school

School mét toekomst
Het is belangrijk om de juiste informatie te geven, maar ook om de 

ouders te laten  voelen dat ze welkom zijn.

Ouders die hun kinderen op school komen brengen, probeer ik 

iedere ochtend samen met de IB’er bij de deur van harte welkom 

te heten. Dat eerste contact dat de leerkrachten iedere ochtend 

hebben door de kinderen een hand te geven bij de deur van  

de klas, het moment waarop ieder kind even gezien wordt, hebben 

wij dan bij de ingang van school. Op die manier, met een ‘goede-

morgen’, zien wij hoe kinderen en hun ouders binnenkomen  

en bieden we iedereen de mogelijkheid om hun hart te luchten  

of vragen te stellen.

Om in contact te blijven met ouders gebruiken we uiteraard ook 

digitale wegen. Zo versturen we berichten via het ouderportaal 

MijnSchool en om op de hoogte te blijven van wat we tijdens 

schooldagen allemaal doen, volg je onze website, Facebook en ons 

Twitter account. 

Goede communicatie is echter niet altijd mogelijk zonder het 

horen en zien van je gesprekspartner. Communicatie bevat name-

lijk drie belangrijke componenten: de woorden die je zegt, de toon 

die je gebruikt en de manier waarop je kijkt en gebaart. Al die ver-

schillende kanalen zijn een fantastisch hulpmiddel, maar het is zo 

belangrijk om elkaar te blijven zien. Natuurlijk heb je de vaste 

gespreksmomenten waarop je de ouders spreekt, maar soms is die 

vaste tijd gewoonweg te kort. Een extra gesprek kan altijd gepland, 

we maken graag tijd voor ouders én voor onze leerlingen.

Daarnaast vind ik het als directeur ook belangrijk dat ouders ook 

met elkaar in contact en gesprek komen. Sinds dit schooljaar heb-

ben we koffieochtenden waarop ouders met mij en elkaar van 

gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. 

Mooie ochtenden die nog wel moeten groeien, maar die we zullen 

blijven behouden. 

Samen met onze ouders en leerlingen blijft het zoeken en het beste 

antwoord zullen we wellicht nooit vinden, maar we blijven hoe dan 

ook werken aan een goede relatie op basis van wederzijds respect.

Gert Wolters, directeur
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In februari 2018 voerden we - John Overmeer, minister Ingrid van Engelshoven van OCW, 

Anka Mulder van de raad van bestuur van Saxion, hoogleraar sociale robotica Vanessa  

Evers van de Universiteit Twente en Geurt Morren van VCO - in Enschede een debat over 

inclusief onderwijs met als titel ‘Hoe zou het zijn’.

Hoe zou het zijn als ons onderwijs werkelijk 

ieder kind op weg zou helpen naar een vol-

waardige plek in de samenleving? Niemand 

uitgezonderd. Ons onderwijs is van hoge 

kwaliteit en toch vallen er voortdurend leer-

lingen buiten de boot. Omdat ze niet gezien 

worden voor wie ze zijn. Omdat ze niet 

erkend worden in hun speciale behoeften. 

Toch heeft ieder kind potentieel en heeft 

het een fundamenteel recht op de allerbeste 

Debat inclusief onderwijs

kansen om dat te ontwikkelen en daardoor 

een belofte te worden voor de samenleving. 

Laten we ons voortdurend afvragen wat we 

beter kunnen doen om ervoor te zorgen dat 

ons onderwijs echt inclusief wordt. Zodat 

echt iedereen meedoet! 

Want kiezen ouders niet juist voor VCO, 

omdat we aandacht hebben voor hun kind? 

Omdat we kijken naar wat kinderen wel 

kunnen en hoe ze hun mogelijkheden opti-

maal kunnen benutten? Dat is de kracht van 

VCO. Het kind centraal en lef hebben om 

soms buiten de lijntjes te kleuren om het 

kind maximale kansen te geven? En ondanks 

alle goede intenties lukt het ons ook niet om 

alle kinderen te helpen bij die ontwikkeling. 

Ook wij hebben - net als alle andere onder-

wijsorganisaties - nog veel te leren, maar 

laten we dat met ons allen wel blijven doen.



Nieuwe kwaliteitsmedewerker
Anna-Marie Oevering heeft een andere 

baan bij Expertis gevonden. Dit beteken-

de dat we op zoek moesten naar een 

nieuwe kwaliteitsmedewerker. Met 

ingang van 1 april 2018 is dit Marjolein 

Altena. In de tussenliggende periode 

heeft Linda Tukkers waargenomen als 

kwaliteitsmedewerker. We wensen 

Marjolein heel veel succes met haar 

nieuwe baan.

Vertrek voorzitter CvB
Op 26 april heeft Geurt Morren afscheid 

genomen van VCO. Hij gaat aan de slag 

als bestuurder van een nieuw te vormen 

stichting voor openbaar onderwijs in 

Dronten en Zeewolde. Geurt wil graag 

ook op deze plek jullie allemaal (RvT, 

GMR, BC, personeel en externe relaties) 

bedanken voor de plezierige samen-

werking in de afgelopen jaren. Hij wenst 

VCO alle goeds voor de toekomst toe en 

zal de ontwikkelingen van VCO nauw-

gezet blijven volgen. Eens VCO-er, altijd 

VCO-er!

Uitbreiding audit team
Gerard Regeling en Linda Tukkers zijn  

de leden van ons audit team. Dit jaar 

worden Astrid Vaanholt en Marjolein 

Altena toegevoegd aan het audit team. 

Zij volgen op dit moment de opleiding 

en zullen zo snel mogelijk in actie 

komen als auditor binnen VCO.

Buitenles op Drakensteyn
Wat een geweldige buitenlesdag hebben 

de leerlingen en leerkrachten van 

Drakensteyn er op zitten! Alle klassen 

zijn dinsdag 10 april een of meerdere 

lessen buiten geweest om eens op een 

andere manier les te krijgen. Ook de 

plaatselijke en landelijke pers was volop 

aanwezig!

kort nieuwsWe zijn trots op alle ontwikkelingen die we op 
onze scholen doormaken. In 2017 is het opnieuw 
het gelukt om de financiële middelen zo veel 
mogelijk in het onderwijs te steken. Dat is te 

merken in de gehele organisatie. In dit korte finan-
cieel verlag van het jaar 2017, willen we u laten zien 

wat we in het afgelopen jaar gerealiseerd hebben. 

Exploitatieoverzicht 2017 met begrotingen 2017 en 2018

 Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

Baten

3.1  Rijksbijdragen 13.343.613 14.047.765 13.670.401 

3.2  Overige rijksbijdragen 100.000 129.609 75.000 

3.5  Overige baten 325.673 582.752 430.184 

Totaal baten 13.769.286 14.760.126 14.175.585 

Lasten

4.1 Personele lasten 11.706.098 12.171.705 11.916.360 

4.2 Afschrijvingen 455.698 444.031 409.762 

4.3 Huisvestingslasten 1.025.640 1.187.048 1.137.850 

4.4 Overige lasten 621.650 888.712 649.500 

Totaal lasten 13.809.086 14.691.496 14.113.472 

Saldo baten en lasten -39.800 68.630 62.113 

5. Saldo fin. resultaat 5.000 8.614 5.000 

Exploitatieresultaat -34.800 77.244 67.113 

VCO heeft over 2017 een positief resultaat gedraaid van € 77.244,-. Het positieve 

 resultaat wordt toegevoegd aan de reserves om investeringen in de toekomst mogelijk 

te maken. Zo staat er in 2018 de nieuwbouw in Eibergen op de planning.

Investeringen 2017

Gebouwen
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De scholen hebben in 2017 geïnvesteerd in digitale leermethoden maar ook in digitale 

schoolborden en devices.
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Ontwikkeling aantal leerlingen

Leerlingaantallen VCO

Vanaf 2006 is er een stijgende lijn te zien in het leerlingenaantal van VCO. De laatste 

jaren blijft het leerlingen aantal stabiel. Echter is dit in een krimpende markt nog steeds 

een goede prestatie.

 Financieel
jaarverslag

2017

A
lle

 b
ed

ra
ge

n
 z

ijn
 in

 e
u

ro
’s

5



“Ja, wat is eigenlijk het doel van onderwijs? 
Waartoe leiden we op als we steeds langer 
leven in een samenleving die steeds sneller 
verandert? Ik zal jullie vragen op zoek te 
gaan naar je eigen antwoord, maar geef je 
alvast twee opties.
Optie één: het doel van onderwijs is het 
behalen van een zo hoog mogelijk diploma 
zodat je economisch zo rendabel mogelijk 
inzetbaar bent en we zo hoog mogelijk op 
de ranglijsten eindigen.
Optie twee: het doel van onderwijs is het 
ontketenen van ieders oneindig en unieke 
potentieel en leren hoe je dit een leven 
lang waardevol kunt inzetten voor een 
voortdurend vredige, gelukkige, gezonde en 
duurzame samenleving.”

Claire stelt dat we van groepen kinderen 

vooral gemiddelde groepen maken.

Denk eens na: waarom maken we kinderen 

tot gemiddelde? Hoe verhoudt het stam-

pen van kennis om aan de standaard te 

voldoen zich tot alle kinderen tot hun recht 

te laten komen?

Wat doen we nu eigenlijk nog met die kennis 

van vroeger? De lessen geschiedenis of aard-

Invallers tekort
Door het tekort aan leerkrachten is het 

tekort aan invallers dusdanig groot dat 

we de griepgolf niet totaal op konden 

vangen. Dank aan allen die extra 

gewerkt hebben om groepen kinderen 

op te vangen. De medewerkers van de 

invalpool werken hard om het aantal 

invallers te vergroten. 

Ken je nog mensen, die zouden willen 

invallen, breng ze dan in contact met 

ons. Op onze website is een contact-

formulier in te vullen.

Kindkans
In het kader van internetbeveiliging en 

privacy hebben de samenwerkingsver-

banden waarin we deelnemen besloten 

om met Kindkans te gaan werken. 

Kindkans is een programma waarmee 

we leerlingengegevens op een veilige 

manier kunnen delen. Iedere betrokkene 

wordt geïnstrueerd om op een goede 

manier met Kindkans te kunnen werken. 

ICT-werkgroep
Er wordt achter de schermen druk 

gewerkt om het ICT-bouwwerk op een 

goede manier neer te zetten. Er is behoef-

te aan een goede koppeling tussen de 

diverse systemen die binnen VCO gebruikt 

worden. Daarnaast is veel aandacht voor 

een veilige manier waarop met persoon-

lijke gegevens omgegaan wordt. Ook 

wordt de visie van VCO op ICT en innova-

tie opgesteld. In de werkgroep zitten Gert 

Wolters [voorzitter], Gerard Regeling, Ted 

Bisschop en Marc Stuivenberg. 

Passion op De Kiem
Wat een succes! Heel veel mensen 

keken met Isa mee naar de voorberei-

dingen van De Kiems eigen Passion. 

Bekijk alle vlogs (met opnames van de 

liveshow!) op: https://www.dekiemvco.

nl/vlog-passion-kiem/ … #ThePassionpic.

twitter.com/EWG7pUXjiI

kort nieuws

Claire Boonstra en het 
doel van onderwijs
Claire gaf een inspirerende presentatie op de landelijke IKC-dag 

in Enschede. Het onderstaande is een kopie van haar woorden.

rijkskunde? Natuurlijk de één doet er meer 

mee dan de ander, maar in onze snel veran-

derende samenleving, moeten we steeds 

sneller schakelen. Keuzes maken en bijstellen. 

Het lijkt wel dat we veel beter meer tijd op 

school kunnen besteden aan persoons-

ontwikkeling dan in kennis stampen.  

De belangrijkste vraag is toch: ‘Wie ben je 

en wie is die ander? Je mag zijn wie je 

bent, zolang dat de veiligheid van anderen 

maar niet schaadt. Geef kinderen 

te ruimte om te ontwikkelen. 

Onze samenleving heeft 

behoefte aan mensen die zich 

uit durven spreken, mensen 

die zich kunnen inleven in 

anderen, mensen die flexibel 

kunnen reageren op verande-

ringen en zich voortdurend 

blijven ontwikkelen.  

De samen leving ontwikkelt 

zich exponentieel. Hoe vind je 

als kind je weg daarin?  

Laten we die reis samen aan-

gaan met als hoogste doel: 

‘Kinderen te laten worden wie  

ze zijn!’6



Op alle scholen werden we hartelijk ont-

vangen, rondgeleid en was er volop ruimte 

om met leerkrachten en leerlingen (leeftijd 

7 - 18 jaar) in gesprek te gaan. Ook was er 

tijdens de reis gelegenheid om elkaar als 

collega beter te leren kennen. Mooie 

gesprekken die ons ook al directeurenteam 

sterker hebben gemaakt.

Elke school heeft een eigen verhaal en 

geeft daar op eigen wijze invulling aan.  

Wat opvalt is de rust en eenvoud in het 

onderwijs maar ook in de manier waarop 

Werkplezier
Ondanks alle geluiden over werkdruk in 

het onderwijs is het belangrijk om onze 

aandacht op het werkplezier te houden. 

Wanneer je werkt met plezier, voldoe-

ning haalt uit wat je mag toevoegen in 

levens van kinderen, besef je wat een 

fantastisch beroep je hebt. Laten we dat 

absoluut niet vergeten. Want er is onder 

ouders veel waardering voor leerkrach-

ten, die zich inzetten voor hun kinderen. 

Gezag en respect dwing je niet af, maar 

verdien je door je gedrag. Aandacht is 

een belangrijke kernwaarde van VCO. 

Aandacht voor ouders en kinderen zorgt 

voor respect en is cruciaal voor het 

gezag van de leerkracht.

Studiereis
In april zijn de directeuren van VCO op 

studiereis geweest naar Estland, Finland 

en Zweden. Naast de prachtige nieuwe 

ontwikkelingen die ze hebben gezien op 

gebied van digitaal adaptief onderwijs 

en IKC, was het een prachtige conclusie 

dat we het als VCO helemaal niet zo 

verkeerd doen. Dank aan alle medewer-

kers van VCO, die voor deze hoge stan-

daard zorgen. Ondanks dat de inspectie 

constateert dat het onderwijs in 

Nederland steeds minder van kwaliteit 

wordt, kunnen we constateren dat de 

onderwijskwaliteit van VCO-scholen 

hoog is en zich steeds verder ontwikkelt. 

Een groot compliment voor al onze 

medewerkers die elke dag bezig zijn om 

kinderen te helpen hun leerpotentieel 

optimaal te benutten.

Zoek de dialoog
Steeds vaker horen we in Nederland 

verhalen over rechtszaken tussen ouders 

en school. De kracht van VCO is dat we 

de dialoog met ouders zoeken op de 

momenten dat we een ander beeld heb-

ben. Het gaat er niet om dat we de 

ander overtuigen van ons gelijk, maar 

dat we met elkaar naar een oplossing 

zoeken waar we ons beiden in kunnen 

vinden. Dat kan alleen op basis van een 

respectvolle dialoog. Gelukkig gebeurt 

dit binnen VCO. 

kort nieuws

Van 8 tot 14 april 2018 zijn (bijna) alle directeuren van  

het VCO op inspirerende studiereis geweest langs een zestal 

scholen in Stockholm, Tallinn en Helsinki

men met elkaar omgaat. Veelal een platte 

organisatie en veel vertrouwen in de 

 professionaliteit van de leerkracht. Het blijft 

lastig om je in zo’n korte tijd een goed 

beeld te vormen van de werkelijke situatie 

van het onderwijs in het land en in de 

school. Maar wat bij blijft is wat we beleeft, 

gezien en gehoord hebben; boeiende 

inzichten en mooie ontmoetingen waar  

we ons onderwijs graag me verrijken.  

Dus hoor ons uit en daag ons uit om 

samen ons onderwijs te voorzien van  

nieuwe impulsen.

Studiereis  
Noordse driehoek 
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personalia
uit VCO dienst
•	 	S.G.	Hof	op	31-12-2017	 

(Anna van Buren)

•	 	C.W.C.	Rosendaal	op	28-02-2018	

(Anna van Buren)

•	 	E.C.	Weerman	-	Vaartjes	op	 

31-12-2017 (De Zevenster)

Jubilarissen van 01-12-2017 tot 01-05-2018

12½ jaar in dienst bij VCO:
•	 	P.J.	van	Zwieten	op	07-03-2018	 

(Het Kisveld)

•	 		C.	Schimmel	-	Jansen	op	05-03-2018

 (Ouverture) 

•	 	B.	Haase	op	01-02-2018	(Op	den	Akker)

•	 	A.	de	Ruijter	op	01-02-2018	 

(Willem van Oranje) 

25 jaar in dienst bij onderwijs:
•	 	A.T. Groeneveld op 20-12-2017  

(Prins Maurits) 

Colofon 
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Afscheid
Op 1 mei ga ik weg. Weg bij VCO.  

Een prachtclub van betrokken mensen die 

met elkaar onderwijs afstemmen op de kin-

deren en de wijk. Elke school zijn eigen 

gezicht. Elke school kleurrijk in ontwikke-

ling. De organisatie staat als een huis. 

Goede medewerkers die weten wat ze 

moeten doen en weten waarom en 

 waartoe ze de dingen doen. Mensen die 

zich kunnen aanpassen aan de snel 

 veranderende samenleving.

Op 1 mei ga ik weg en dat maakt me ver-

drietig. Verdrietig om dat mooie wat je ach-

terlaat, waar je geen deel meer van uit 

maakt. Maar verdriet laat misschien ook wel 

zien hoe goed je het samen hebt gehad.

Op 1 mei ga ik weg en gaan jullie verder. 

Op zoek naar een nieuwe bestuurder. 

Iemand met veel inlevingsgevoel, iemand 

met een hart voor kinderen en mede-

werkers. Iemand die het goede voor kinde-

ren altijd voor de financiën laat gaan. 

Iemand die het lef heeft om buiten de 

 lijntjes te durven kleuren samen met al  

die anderen in Enschede, Twente en de 

Achterhoek, die gaan voor dat éne grote 

doel: Maximale ontwikkelkansen voor  

alle kinderen.

Op 1 mei ga ik weg en ga ik dat gedachten-

goed uitdragen in de polder. En als ik dan af 

en toe eens uit het raam staar, denk ik met 

weemoed terug aan het Oosten, aan VCO. 

Wat een mooie club!

Geurt Morren
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