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HET ONDERWIJS VERANDERT — ER ZIT BEWEGING IN...

MIDDENSCHOOL
LAATSTE NIEUWS:

M e s te r  Pais van Onderwijs en W etenschappen wees 
m et één pennestreek deze schoolvorm voor ‘ 
C en trum /O ud-W est van de baan: hij wil geen m ede- 
werking verlenen aan d it experim ent.
N a een gesprek tussen hem  en de w ethouder van 
Onderwijs van de gem eente A m sterdam  en enkele ver- 
tegenwoordigers van het M iddenschool-project was de 
m inister alsnog bereid om  een commissie van onder- 
zoek in  te stellen.

Volgens ons is d it een onduldbare handelw ijze waarbij 
de afspraken die m et de vorige m inister gem aakt zijn 
zom aar van ta؛el geveegd worden.
N a al het werk wat de a؛gelopen zes jaar door leer- 
krachten, ouders en andere betrokkenen is verzet ter 
voorbereiding van het M iddenschool-experim ent — op 
basis van he t beleid en van toezeggingen van de vorige 
m inister —  wordt n iet gekeken؛!

Nu• de m ogelijkheid in  zicht is da t voor de kansarme 
kinderen uit arbeidersbuurten  betere kansen op een 
goed vervolg-onderwijs gerealiseerd w orden, wordt 
deze plotseling op de tocht gezet.

H et is een ؛aak van alle ouders om  zich hier tegen te 
keren, in  h .‘t belang van de kinderen!

w u  ROEPEN u D A N  OOK OP OM MASSAAL 
OP 22 MAART NAAR KRASNAPOLSKY TE 
K O ^ N .
M anifestatie: om  20.00 uur.

Laat drt een grootse dem onstratieve bijeenkom st 
worden tegen de a£braakm ethode van m inister Pais van 
het onderwijs.
Voor de toekom stige leerlingen van de m iddenschool, 
wier recht op onderwijs door Pais bedreigd w ordt, en 
voor hun  vrienden en vriendinnen,
 er ook een MANIFESTATIE Woensdagmiddag 21 ؟؛
maart 14.00 uur. 
Jan  van G alenterrein (tegenover gebouw de Hoeksteen) 
daarna in  de Koperen Knoop in de Lim burg Stirum- 
straat.
(Voor verdere inform atie: zie elders in deze krant.)

D e W erkgroep O nderwijsverbetering 
Spaarndam m er- en Z eeheldenbuurt

H. Subsidiëring V؛U1 ال' huiswerkgroepen.
I. V erbetenngen van de adm inistratieve en beheers- 

voorzieningen.
} .  V erbetering peuteropvang.
K. V erbeteringen schoolgebouwen.
M. V erbeteringen onderw ijshulp aan niet-N ederlands- 

talige kinderen.

O p korte term ijn werd er een avond belegd waar- 
bij door ons u itgenodigd  drs. R. V. Velden, 
w ethouder van Onderwijs, een aantal am btenaren  en  de 
werkgroepsleden. N adat de bovenstaande p u n ten , 
uitvoerig toegelicht, m et de w ethouder waren door- 
genom en, bleek dat de heer v.d. Velden bereid was 
om  juist voor de 19e-eeuwse wijken, zoals bij ons, een 
aantal van de door ons geform uleerde eisen te onder- 
schrijven en m edewerking te willen verlenen in  de to t 
stand kom ing daarvan.
H ierna werd de werkgroep opgesplitst in groepjes van 4 
personen om ق 5  de hoeveelheid van w erkzaam heden 
aan te pakken, zoals bouw scholen, voortgezet 
onderwijs, begrotingen, begeleiding enz. Al deze 
onderdelen  kwam en terug in  de werkgroep en w erden 
daar verder doorgesproken, en bekeken o f  we zo de 
goede weg volgden.
Resultatet} van deze werkzaam heden waren o .a.: 
nieuwbouw Spaarndam m erschool; 
renovatie H udsonschool;
gebouw en zoals de H ebron- en Paulusschool bleven 
jam m er genoeg achter, ofschoon onze doelstelling wa.؟ 
om  alle scholen tegelijk m et de b u u rtren ،^ a t؛e aan te 
passen. D e hiervan lagen in  hoofdzaak
bij de besturen van deze scholen;

' van ouders op herhaling ten  bedrage van
/ ق9.مهاأ —  m et terugw erkende kracht voor 1978, voor 
1979 ƒ 4 3 .0 0 0 ,— en vermoelijk nog een rijksbijdrage 
van ƒ  37.000,—

' ’ taakverlichting hoofd der scholen;
' ' van het schoolm aatschappelijk werk.

Verder is er een goede sam enwerking m et de gezam en- 
lijke oudercommissies, buurthuism edew erkers, biblio- 
theek, het ABC, de Vrek, buurtgroeperingen ؛n d  en؛
nodig, goed overleg m et andere ondc-rwjj$groepen in 
O ud-W est en  een goede sam enwerking m et de leer- 
krachten van de scholen. Vele werkzaam heden liggen 
nog te wachten. W ij denken  daarbij aan de taken welke 
in een herschreven bijgesteld rapport staan. D it 
gebeurde 4ات jaar geleden en het circuleert opnieuw  bij 
ouders en  scholen voor reacties.

W ij vragen juist voor deze edirie uw bijzondere aan- 
dacht, om dat het de eersre keer IS dat deze krant 
u itkom t in  deze vorm. H et is op deze wijze mogelijk 
het onderwijs voor de beide buurten  bespreekbaar te 
m aken en om gekeerd k un t u  reageren op dat w at ٧ 
gelezen heeft en juist deze reacties kunnen  van groot 
belang zijn voor he t onderwijs aan de kinderen.
Eerst zullen wij een stukje geschiedenis ophalen over 
het ontstaan van de werkgroep, zijn w erkzaam heden en 
w e r^ i jz e ,  d it alles in beknopte vorm om dat er 
verderop uitvoeriger op wordt ingegaan.
Een jaar o f  6 terug, op een buurrvergadering, ontstond 
het idee dat bij w oonverbeteringen het onderwijs niet 
achter m ocht blijven eri er aan gewerkt zou m oeten 
worden om  ook voor het onderwijs vernieuwingen to t 
stand te brengen. Zo kwam een klein groepje personen 
to t stand welke deze problem en zou gaan behartigen. 
N a een kort gesprek werd besloten om  de groep gestalte 
te geven, door personen welke m et het onderwijs 
doende waren te bezoeken. Zo ontstond  een hechte 
groep van ± 25 personen, welke bestond u it, ouders,
' vertegenwoordigers van 't  ABC, school-
•™ ^schappelijkw er, buurthu izen , C W S en ألمم1ااد'ال'امم'اا   
van G em eentelijke d ienst afd. Ondero^ijs.
N a een aantal goed gevoerde discussies, werd besloten 
een onderw ijsrapport op te stellen, waarin de tekort- 
kom ingen en dat wat er aan gedaan zou m óeten 
worden, werden beschreven. D ir rapport werd in beide 
buurten  en op de scholen door leerkrachten, ouder- 
commissies en ouders besproken. Vele reacties kwamen 
bij ons b innen  en zo werd er een defin itie f plan 
ontw orpen om  he t werk, h ieruit voortvloeiend, te 
kunnen  starten. H et rapport gaf een aantal situaties aan 
waaruit bleek dat door de renovatie in de buu rten  er 
voor het onderwijs vaak grote problem en konden 
ontstaan, u i t  he t onderstaande k un t u he t zelf 
beoordelen.
Prognoses 'over het aantal leerlingen tijdens en  na de 
renovatie voor he t bepalen hoeveel leerkrachten, klassen 
enz. Verplaatsing naar andere scholen door verhuizin- 
gen. O m gekeerd kinderen die na de renovatie in de 
buu rt kom en w onen, dus voortdurend gaan en kom en 
van leerlingen. Leertaachtenbestand gezien he t dalend 
leerlingenaantal door renovatievertrek van vooral de 
jongeren. Leefbaarheid in de buurt en de invloed 
daarvan op het onderwijs van de kinderen.

ONRUST ONDER  DE  LEERKRACHTEN. 
DREIGENDE SLUITING VAN  SCHOLEN. 
COMBINATIE-KLASSEN.

K inderen die in een niet aangepaste wisselwoning 
kom en. O nrustige k inderen door onrust •n het gezin, 
wel o f m et verhuizen, wat voor woning te nem en, 
w anneer gebeurt d it. Groepsverband in klassen wordt 
herhaaldelijk verstoord. Geen ontspanningen buitens- 
huis enz.
Wij trokken h ieru it de conclusie dat de onderwijs 
situatie gedurende de renovatie zeer m oeilijk zou 
worden. D aarom  kwamen de volgende pun ten  in het 
rapport welke direct een zo’n goed mog^lijke be- 
hartiging in de periode van de renovatie vroegen.

A. G edurende de renovatieperiode handhaving per 
school van het hu id ige aantal leerkrachten.

B. O p korte term ijn geen fusie o f opheffing van 
scholen.

C. Taakverlichting van het hoofd der school.
D . U itbreid ing van he t aantal schoolm aatschappelijk 

werkers.
E. Voor alle scholen onderw ijskundige hu lp  van het 

wij^ream  ’O ud  W est’ in het kader van het Inno- 
vatreproject.

F. Een aantal voorlopige voorzieningen.
G. Extra kredieten voor aanpassingen van de leer- 

m iddelen  aan de situatie.

7 JAARSTRIJD



DE GEZAMENLIJKE 
OUDERCOMMISSIE
De G ezam enlijke Oudercom m issie, kortweg de G O K , 
bestaat in de Spaarndam m er- en Z eeheldenbuurt sinds 
septem ber 1976. D e G O K  is een overleg tussen de 
oudercommissies van alle kleuter- en lagere scholen uit 
beide buurten .

Jn de afgelopen ز aren is gewerkt aan bijvoorbeeld: 
ouders op herhaling, de m iddenschool, de open dag 
voor ouders van nieuwe leerlingen, het scholenproject 
en bezuinigingen op het onderwijs. Als het nood- 
zakelijk was probeerde de G O K  ook geld te krijgen 
bijvoorbeeld voor het uitstapje in het boedreijproject 
voor klas 1 en 2.
Belangrijk IS dus, dat oudercommissies geïnform eerd 
worden. Zich een m ening vormen over allerlei onder- 
wijszaken, ook die van buiten  de eigen school. D at 
ouders hun  stem  kunnen  laten horen in de school èn de 
buurt.

De G O K  richt zich dus op de interessen en belangen 
van de ouders m et schoolgaande kinderen. Daarom 
wordt er in de G O K  ook gepraat over zaken, die in de 
afzonderlijke oudercommissies aan de orde kom en. D at 
zijn dan  zaken als bijvoorbeeld dreigende sluiting van 
een school, een niet goed lopende oudercommissie of 
het contact tussen leerkrachten en de ouders. H ierdoor 
worden de ervaringen van de oudercommissies m et 
elkaar besproken. D oor e^a rin g en  u it te wisselen 
proberen oudercom m issieleden van de verschillende 
scholen elkaar te ondersteunen. D it jaar houd t de G O K  
zich bezig m et zaken als: hoe betrekken we ouders van 
buitenlandse kinderen m eer bij het onderaijs, 
subsidiëring van het boerderijproject, de m iddenschool 
’O ud-W est’ en het sam engaan van kleuter- en lagere 
school.
Her zijn problem en, waar ouders dagelijks mee te 
m aken hebben. Je  ziet een toenem end aantal buiten- 
landse leerlingen. De eigen kinderen kom en m et 
Turkse en M arokkaanse woorden thuis. Als ouders m oet 
je daar aan w ennen. W at tijd  en m oeite kost. Maar ook 
de buitenlandse ouders m oeten op de hoogte raken van 
de hele onderwijsvernieuwing. D an  kom t de vraag: hoe 
inform eer en betrek je deze ouders daarbij?
D e m iddenschool, die in O ud-W est m oet kom en, is 
verbonden m et alle problem en rondom  het voortgezet 
onderwijs. W elke keus maak ja als ouders, is er in het 
voortgezet onderwijs ook sprake van ondenvijsvernieu- 
wing, zullen de kinderen het afm aken m et een diplom a 
waar ze echt iets aan hebben? l ie t  zijn vragen, die op 
ouders afkom en. H et zijn ook de vragen en problem en, 
waar de G O K  zich druk mee bezig houdt. Door haar 
activiteiten betekent de G O K  een ondersteuning voor 
oudercom m issieleden en andere ouders u it de Spaarn- 
dam m er- en Z eeheldenbuurt.

Inform atie hierover:
tel: 829770, vragen naar M. Vos/VREK: 840069 G. 
v.d. Burgwal.

O p de plaats waar eerst de Krom m eniestraat wa5, staat 
nu  de eerste geïntegreerde kleuter-ba5isschool. De 
buu rt gaf nieuw bouw  van woningen op — in ruil voor 
een goede onderwijsvoorziening.

OVER DE GYMZAAL.
Do gymzaal van de nieuwe 1ة ك ا ه م  i s  v e e l  moer ■؟؛r o t o r .
B i j  de oude school had j e  geen douche en n ie t  zoveel kapstokken.
En b i j  do nieuwe gymzaal heb jc. vo e l  neer  ru im te .
ء ء  gymmeester hoo ft  nou oen k lo in  trom m eltje ,  wa،arop h i j  ïcan s la a n .
En a l s  h i j  erop s l a a t j  moeten wij rennen .
ilu hebban ١٠٠ voel meer nieuwe sp u l le n  gekregen.
Ook hebben Vfe naas t  onze k la s  eon h e le  Grot0 ru im te  om to n e e l s tu k je s  
t e  oefenen.
En we hebben ook een g ro te  f i lm z a a l ,  
fiaar de s p e e lp la a t s  i s  wol k lo in .

Ilhamy Sonel.

De nieuwe schooi

Wij hebben een nieuwe schoolj hoera! hoera! 
Na ءة vakantie kvarnen we derin.
De school ول ®ooi.
Het is begane grond.
Nu hoeven we niet meer trappen te lopsn. 
Maar het is 1ءأما een soort ه،؛كه ه هل .
Er is ook een kleuterschool b i j .
Alleen moet er nog beplanting geüïian worden، 
En ءة gymnastiek is groter er؛ dat ءل •fijn. 
De nieuwe school hoera!

Willejn Zevenster klas +؛

ï
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onzt  Mqs اا.'إ’سم

Nieuwe kleuter/basisschool - 
Spaamdammerschool -
N a een langdurige periode van overleg tussen de 
afdeling onderwijs, stadsontwikkeling, ’t p lanbureau 
onderwijs, de werkgroep onderwijs verbetering, ’t 
cws, de oudercommissies en de schoolteams, on tstond 
h e t plan voor 't  nieuwe gebouw. D e architect vertaalde 
de o n d iw ijsk u n d ig e  wensen in een gebouw waarin 
m odern onderwijs mogelijk is. De beide schoolteams 
van kleuter- en lager onderwijs m oeten nu m et elkaar 
gaan werken aan de integratie (soepele overgang van 
kleuter- naar lager onderwijs). O p 6 oktober ’78 werd 
het gebouw officieel geopend m et een daverend 
buurtfeest. Iedereen heeft kunnen zien welke mogelijk- 
heden er allemaal zijn en hoe com fortabel het er uit 
ziet. W e voelen ons er al helem aal thuis. O p een 
rustige wijze zijn we bezig m et een stuk vernieuwing 
van het ondeiwijs. De S p a^n d am m erb u u rt heeft er een 
prachtige voorziening bij gekregen.

Maar vooral om  wat er bereikt is te behouden . In 
een tijd  waarin de regering al het m ogelijke doet om 
verregaande bezuinigingen door te voeren, waar vooral 
het onderwijs zwaar door gedupeerd dreigt te worden. 
D it mag in het belang van de kinderen, die juist in het 
onderwijs de kans m oeten  krijgen om  aan hun  leven en 
toekom st te werken, n iet gebeuren. Er zal in de 
buutren  dan ook veel werk verzet m oeten w orden om  
de regering in  h u n  bezuinigingsdriften te stuiten, 
u  kun t m edew erken hieraan door te doen wat in  de 
aanhef aan ٧ gevraagd werd. H et IS voor ons zeer 
belangrijk om  uw gedachte over he t onderwijs te weten. 
Leest ظ0الل ٧ ،ال  deze krant zeer grondig. $tel op schrift 
wat voor u de kritieke p u n ten  zijn en  stuur ze ons toe 
zodat we m et zijn allen bouwen aan het onderwijs. En 
de ouders die zich nauw  bij deze m aterie betrokken 
voelen en graag daadwerkelijk m et de werkgroep willen 
m edewerken kunnen  d it kenbaar maken.
H et adres voor schriftelijke reacties o f persoonlijke 
opgave is:
p /a  C om ité W ijverbetering Spaarndam m erbuurt, 

^ a rn d a m m e rs tr a a t ا4ؤ  .
(t.a.v. W erkgroep Onderwijsverbetering).

F. BEETSTRA

'ه'م' • ..مم
و ءأ؛غ ي ء ,م ;



MIDDENSCHOOL CENTRUM OUD.WEST NU

S P A A R N D A M M E R B U U R T * "  Z E E H E L D E N B U U R T  

NEEM اهم ه>  EEL AAN DF R؛ ALŞUA؛ÇE؛؛EMONIEOP.H£I 

— JAN. VAN GALENTERREIN WOENSDAG 2 UUR —MM«■■*■ س س م ء1س ء ٠ م ٠ -

MIDDENSCHOOL MANIFESTATIE 22 maart KRASNAPOLSKY

Oproep aan alle buurtbewoners deel te nemen aan defgrote Middenschoolmanlfestatie I

Minister Pais heeft beslist, dat de Middenschool Centrum/Oud-West niet mag starten. 
Op dit moment wordt er alles aan gedaan om de beslissing van minister Pais omgezet 
te krijgen in:

٠٠ Middensohool Centrum/Oud-West mag starten in augustus 1979!!؛
Dat zal afhangen van wat de 2e Kamer tegen de beslissing van minister Pais gaat 
ondernemen.
Het is van het allergrootste belang dat buurtbewoners uit de verschillende buurten 
van Centrum/Oud-West aanwezig zijn op de grote manifestatie op 22 maart.
Op de manifestatie zal o.a. door de F.N.V. en do؟r oud-minister van Kemenade 
gesproken worden.
٧« aanwezigheid zal onderstrepen dat de buurten in Centrura/Oud-West het niet eens 
zijn met de weigering van minister Pais om de Middenschool per augustus 1979 
testarten.
Hij geeft daarmee het Middenschool experiment geen eerlijke kans؛
Vanuit de Spaarndammerbuurt-en Zeeheldenbuurt roepen de volgende personen en 
groeperingen ٧ op om aan de manifestatie deel te nemen:
team van de Hudsonschool; team van de Hebronschool;team van de Spaarndammerschool. 
Oudercommissie Hudsonschool; Oudercommissie Hebronschool; Oudercommissie Van 
Noordtschool;Oudercommissie Spaarndammerschool; Gezamenlijke Oudercoraraissies 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt؟ Wijkteam Oud-West v.h.• A.B.C. Wijkopbouworgaan 
"Spaarndam"; Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt;Aktie Komité Zeehelden- 
buurt; buurthuis "Spaarnda؛ji;buurthuis "De Piraat";VOS-cursus, Zeeheldenbuurt; 
Werkgroep Onderwijsverbetering; VPEK; Openbare Bibliotheek Nova Zembla; Medewerkers 
Huiswerkklas; Volwassenen op Herhaling Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt;
C PN  afd. Spaarndam.P.s.p .Centrum; p.v.d. A. Noord West.

op 22 maart in Krasnapolsky - 8 uur-.



VAN  OUDE  SCHOOL NIEUWE SCHOOL

ik v ind t de nieuwe school leuk
in de nieuwe school zit nieuwe tafels en nieuwe
bord en groote lokal en groote speelplaats en nieuwe
gemstek. in de gem stek staat een douche en
toneelzal en groote arabiche lokal.
de 6 de klas is weeng kindren en joke heeft groot
apaart kam er speciaal voor m arokkan kindren.

m oham ed, klas 6

Sacha, 4 jaar

Ik heb  in  het huis geschilderd 
en en ski gem aakt en nou 
w ^ t  ik niks m eer en  in 
het zand gespeeld. Jk heb niks 

.e tsenآن ؛؛ gem aakt. En nou wil

DE VIESE H A N D

ik vint de school mooi en de gimsaal is ook mooi 
en ik vint de heele school mooi.
m aar ik vint het n iet m ooie als er een hand  op de m uur 
is zo als beneede. m aar er weet niem and wie het 
gedaan hep t en de ju f  niet en ik weet he t ook niet.

m iriam , klas 1

O p het buurthu is doen de kinderen spelletjes, voeren 
een bewegingsspel op en m aken zelf speelgoed. H et 
project wordt afgesloten m et een speelgoedtentoon- 
stelling van de Van Noordtschool.
D aar kom t h e t m ateriaal van alle scholen bij elkaar. Er 
is een grote groep ouders, die de tentoonstelling  orga- 
niseert. Ook wordt ei aan hen  gevraagd o f ze m ee 
willen doen aan de buurthuis- en bibliotheekactiviteit. 
Verder krijgen ze alle inform atie over wat er in  de klas 
aan het project gebeurt. De tentoonstelling  is voor de 
k inderen en de ouders.

Een ander project, waar alle scholen aan m eedoen, is 
he t boerderij. D it bezoek en de tentoonstelling  achteraf 
wordt door een aantal ouders georganiseerd. In  de klas, 
buurthu is en  bib liotheek w ordt dit bezoek voorbereid 
en  achteraf bewerkt.

Voor de hogere klassen (3, 4 en 5) is er d it jaar ook een 
gezam enlijk project. D at is he t project ’gelu idsh inder’. 
Voor de kerstvakantie is dat uitgew erkt op de Van 
N oordtschool. N a de paasvakantie zal het op een aantalص

andere lagere scholen uitgevoerd worden. In  d it project 
wordt geprobeerd de verschillende schoolvakken aan te 
passen aan het onderwerp. Zo zijn er in  he t buurthuis 
m uziekinstrum enten gem aakt, die later op school 
gebnrikt werden om  m uzieknoten aan te leren.
H et Scholenproject is niet een leuk snoepje van de 
week, m aar een belangrijke u itb reid ing  van de erva- 
ringen van de kinderen, waarin hetgeen op school 
geleerd wordt een belangrijke plaats inneem t. Tevens is 
he t belangrijk, da t tijdens de gezam enlijke projecten 
leerkrachten samenwerken. O p deze m anier kunnen  ze 
ideeën van elkaar overnem en en problem en gezamen- 
lijk bespreken.

Verandert het onderwijs?
In de kleuterscholen is er in  de spaarndam m erbuurt 
zeer zeker veel veranderd. H et k leuteronderaijs is niet 
stil blijven staan. D it ontdek je eerst dan, als je 
terugblikt. Z ijn de kinderen anders? D e ouders? De 
leidsters? N ee, de gehele maatschappij verandert; wij, 
en onze opvattingen over opvoeding en onderwijs 
veranderen mee. H et autoritaire van vroeger is zo goed 
als verdwenen. H et is nu een m eer open staan voor 
elkaar. Leidsters en ouders hebben  elkaar nodig om  
samen m et de kinderen ’school’ te zijn.
Samenwerking oud«s-school-buurt ؛ة het devies.
Samen praten  over onderwijsvernieuwing tijdens 
koffiepraatuurtjes. 'Samen m et de ouders werken aan 
projecten in de school. Samen m et de kinderen 
projecten uii^verken.
D e belangrijkste kenm erken van he t werken m et 
projecten in de school zijn:
1. H et u itgangspunt ligt bij de ervaringskennis van het 

kind.
2. W isselwerking school-ouders.
3. Samenwerking kinderen onderling.
4. Veel zelf ontdekken.
5. Samenwerking leidsters.

O ok doen wij mee aan samenwekingsprojecten m et de 
buurtscholen, buurthu is en  bibliotheek. Zoals:
Stad en land (boekenweek) en het nu  draaiende 
’speelgoedproject’. D eze s ^ ^ w e rk in g s p ro je c te n  wor- 
den  begeleid door het ABC. Ook in  het kader van de 
scholenprojecten trekken onze kleuters op geregelde 
tijden  onder geleide van oudesbuurthu ism eclew erk- 
ster-leidsters, naar de •openbare b ibliotheek in de Nova 
Zem blastraat. Met enthousiasm e wordt er gewerkt in de 
bibliotheek. Er gebeurt veel in  het kleuteronderwijs. Wij 
staan niet stil en draaien mee in een zich veranderende 
m aatschappij. Met he t oog op de toekom st gericht 
proberen we van onze kinderen weerbare, gelukkige 
m ensen te  m aken.

E lizabeth kleuterschool
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— Paulusschool, klas 1, 2 en 3
— Hebronschool, klas 4 ,3 ,2 en ل,   5
— Spaarndam m erschool, klas 1, 2, 3, 4 en 5
—  Van N oordtschool, klas 1, 2, 3, 4 en 5
— Hudsonschool, klas 3 ,2 en 4 ل, 

H et laatste jaar wordt steeds m eer geprobeerd projecten 
te m aken , die op  alle scholen w orden  gedaan . D it om  
m eer afstem m ing en eenheid  in de ondeiwijsver- 
nieuwing in de buu rt te krijgen. Voor de 
kleuterscholen, klas 1 en 2 van de lagere school is het 
gezam enlijke projekt 'h e t speelgoedproject’. D it project 
loopt van januari to t m aart. In  h e t project ligt de 
nadruk op twee dingen ril. de taalontw ikkeling van de 
kinderen en de aandacht voor buitenlandse k inderen in 
de klas. K inderen nem en hun  speelgoed m ee naar 
school, spelen er mee en p raten  er m et elkaar over. Ze 
m aken ook zelf speelgoed. In  de b iblio theek wordt 
voorgelezen u it een boek over spelen en  speelgoed. Zelf 
kunnen  de kinderen allerlei boeken inkijken en  lezen 
over het onderwerp.

In ول7ل  is er een beging gem aakt m et de samenwerking 
tussen scholen, buu rthu izen  en b ib lio theek ili de 
buurt. D eze samenwerking werd ،آ'ال Scholenproject 
geiroemd. In eerste instantie werd d it alleen m et de 
]ste klas van de Spaarndam m erschool gedaan. H et ABC 
(Advies- en اظ1ا'سجللتاال'سااسآللل'£،'  voor het onderwijs in  
A m sterdam ) had projecten ontw ikkeld, die uitg ingen 
van de ervaringen van de kinderen. D eze projecten 
gingen over onderw erpen als ’ik kom  van huis, ik ga 
naar school’, ’dé straat’, ’ik speel b in n en ’, ’artis’, 'de  
m ark t’ enz.
D oor het buurthu is en de b iblio theek erbij te  betrekken 
kon de ervaringswereld van de kinderen vergroot 
worden. De lesstof werd in het buurthu is verwerkt in 
creatieve activiteiten als bijv. schilderen, spel, uitstap- 
jes. In de bibliotheek werd voorgelezen uit een boek 
wat bij he t project hoorde. K inderen m ochten ook zelf 
b oek en 'in k ijk en  en lezen over bijv. ’dé straat’, ’dé 
w inter’.
In de loop der jaren gingen er steeds m eer klassen van 
verschillende scholen m eedoen aan he t Scholenproject. 
Eerst was er een u itbreid ing  naar andere le  en 2de 
klassen en later ook naar de 3de en 4de klassen.

De inhoud  van de ا'ارسمدإ لل'أ  van de le  en 2de klassen 
nog vooral gericht op onderw مم'اا erpen als 'ik  speel 
b in n en ’, ’dé straa t', 'centraal s ta tion ’. Voor de 3de en 
4de klassen werden er in sam enwerking m et de leer- 
krachten projecten bedacht. D eze gingen over onder- 
werpen als ’het W esterpark’, ’Surinam e’, ’spelen en 
recreatie’ en geschiedenis.
In de loop der jaren werd ook geconstateerd, da t er 
doorgegaan m oest worden m et de projecten naar alle 
klassen om dat:
— het voor de kinderen niet goed is het ene jaar wel 

Scholenproject en het andere jaar niet
— de contacten m et he t buurthu is en  de b ib lio theek in  

de vrije tijd  w ordt afgebroken
— de u itbreid ing  van de ei^aringswereld d .m .v . het 

contact m et buurthu is en bibliotheek onder school- 
tijd  teruggedraaid zou worden to t alleen de 
m ogelijkheden van de school

Echter de m ankracht en de centen ontbraken om  het 
project verder u it te breiden. D e W erkgroep Onder- 
wijsverbetering heeft zich ingezet voor de centen. In 
juni 1977 kon er een werker in d ienst genom en worden 
en was er geld om  he t m ateriaal, uitstapjes enz. te 
bekostigen.
O p d it m om ent w ordt er sam engewerkt m et:
— Elisabeth-kleuterschool
— H ebronkleuterschool
— Klimrooskleuterschool
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Voortgezet onderwijs
Een aantal m ensen u it de W erkgroep Onderwijs- 
verbetering vorm en de W erkgroep Voortgezet Onder-
W1}S.
D oel: Bevorderen van de voorwaarden dat m eer kinderen 
u it onze buurten  aan het voortgezet ondercvijs deel- 
nem en, m et nam e de diverse soorten van algem een 
ondercvijs.
W at is er gebeurd?
—  H et schrijven van een nota ’Voortgezet O nderw as’ 

- februari 1975.
—  H et organiseren van een buurtvergadering waar ter 

discussie stond: 'H er voortgezet onderwijs m oet 
m eer in het bereik van onze buurt kom en te liggen, 
bijvoorbeeld dependance/onderbouw  brede scho- 
lengem eenschapjan  van (^ len s traa r? ’ - m aart 1975.

—  D e W erkgroep is betrokken geweest bij het ont- 
wikkelen van de besluitvorm ing over nieuwbouw 
brede scholengem eenschap aan de Jan  van Galenstr.

—  H et ontwikkelen van nieuwe van idee؛؛n m et be- 
trekking to t de inhoudelijke ؛n u l l in g  van het voort- 
gezet onderwijs nieuwe stijl aan de Jan  van Galen- 
straat; in d it verbapd zijn werkvergaderingen niet 
deskundigen gehouden waaruit een aantal discussie- 
stellingen voortvloeieden - 197 6 /’77.

—  H et opstellen van een plan  om  deze stellingen m et 
schoolteams, gezam enlijke oudercommissies, werk- 
groep O nderaijsverbetering, Com ité W ijkverbete- 
ring spaarndam m erbuurt en A ktiekom ité Zeehel- 
denbuurt te bespreken - juni 1977.

—  D eelnam e aan het overleg onderwijsgroepen O ud- 
W est - W erkgroep M iddenschool.

H et discussieplan m et ̂؛ u r tg ro e p e n , leerkrachten en 
oudergroepen kon voor de grote vakantie niet meer 
uitgevoerd worden. Na de grote vakantie zijn niet 
direct a£spraken gem aakt.
D e bedoeling was dat van de discussies verslagen 
gem aakt zouden worden en dat de inform atie 
gebundeld  werd en onder de aandacht gebracht van die 
instanties die veranttvoordelijk zijn voor het totstand- 
kom en van een nieuwe scholengem eenschap waar 
kinderen u it onze buurt meer m ogelijkheden geboden 
worden.

W aar we nu m ee bezig zijn:
1. D e voortgezet onderwijsgroep kom t op korte term ijn 

bijeen: w erkzaam heden m oeren dan op een rijtje 
gezet worden. Voorstellen to t verdere werkzaam- 
heden  worden dan  nader uitgewerkt. H ierover wordr 
rapport u itgebracht op een w ^ ^ e p v e r g a d e r in g .

2. Er wordt contact opgenom en m et de H O -scliool om 
te trachten hen  bij de voortgezet onderwijsgroep te 
betrekken.

 Er wordt een overleg opgezet russen leerkra،hten 6e .ث
klas — h o o fd en  over: aanslu iting  v o /lo  —  over: 
advisering — doorstrom ing  — schoolkeuze.

klein stukje
VOORGESCHIEDENIS
M®DENSCHOOE
Al vanaf 1971 is door vele leerkrachten, ouders en 
andere betrokkenen in O ud-W est geijverd voor een 
grote scholengem eenschap m et een m iddenschool in  de 
onderbouw , een school ٧٠٠٢ alle k inderen uit het lager 
onderwijs die op leid t to t alle d ip lom a’s voor voortgezet 
onde^js.
V anaf ا 97و  zijn voortgezet onderwijs-scholen in O ud- 
W est en de W erkgroep M iddenschool O ud-W est door 
onderzoek en  overleg bezig de m ogelijkheden te be- 
kijken o f door sam enwerking tussen bestaande voort- 
gezet onderwijs-scholen (^an LBO tot en m et VW O) 
۴۴٨ m iddenscl^o lexperim ent kan worden aan g e v raag d

O p de gem eenteraadsvergadering van 15 septem ber 
1976 werd het besluit genom en, dat de aanvraag tot 
een integraal m iddenschoo l-e^erim en t als onderdeel 
van de brede scholengemeenschap in O ud-W est zou 
worden voorhereid
O p 8 septem ber 1976 was aan het op 15 septem ber 
door de gem eenteraad genom en principebesluit een 
hoorzitting vooraf gegaan. Tijdens deze hoorzitting 
hebben direct betrokkenen hun  m ening naar voren 
gebracht:
Een brede scholengem eenschap in O ud-W est m et een 
m iddenschool tn de onderbouw  ts noodzakelijk om  de 
kinderen in O ud-W est de kansen te geven op een 
betere opleid ing en om  de vernieuwingen in het lager 
onderwijs ook doorgang te laren vinden in een ver- 
nieuwde vorm van voortgezet onderwijs.

M iddenschool C en trum /O ud-W est NU

ln  februari hebben  ongeveer 50 basisscholen, ± 50 
oudercommissies van basisscholen en 70 buurcgroepe- 
ringen de petitie  v66r de realisatie van de Middenschool 
C en trum /O ud-W est ondertekend.
Als belangrijkste eis werd hierin gesteld: 
het ter beschikking ؛؛tellen van alle noodzakelijke voor- 
waarden en voorzieningen om  het M iddenschool-expe- 
rim ent in  het kom ende schooljaar te starten.

MIDDENSCHOOL NU!

D e eerste weken van februari is er in  ’O ud-W est’ arri> 
gevoerd voor een snelle realisering van de m iddenschool 
C entrum -O ud-W est op het Jan  van (.؛aleitterreitt. Deze 
snelle realisering is nodig, om dat de school 1 augustus 
van start m oet gaan. In  A m sterdam  zijn er geen be- 
langrijke belem m eringen meer. H et G em eentebestuur 
heeft toestem m ing gegeven. Scholen, ouders en  leer- 
lingen u it de verschillende b uurten  staan er achter. Al 
meer dan ا4ه  leerlingen zijn ingeschreven. H et geld 
voor de bouw  en inrichting van de school m oet van het 
m inisterie kom en.

W oensdag  14 feb ruari is een  verklaring op  het 
m inisterie overhandigd door m ensen van verschillende 
onderwijsgroepen, gezam enlijke oudercommissies etc. 
Eerst zou 1ةالتل zelf ،١،' verklaring in  ontvangst I؛em ،‘n. 
Hij liet he t toch m aar afweten. D e verklaring werd nu 
door ’een w andelende agenda’ van ?ais in ontvangst 
genom en. D eze wist niets a f van de m iddenschool, 
waarom de beslissing zo lang طآلال1ا'ا £ en w anneer er nu 
eindelijk wel een beslissing genom en zou worden. H et 
enige, wat hij wist, was w anneer de volgende afspraak 
van Pais was
Er is duidelijk  gem aakt, dat ?ais snel m oet beslissen. 
O uders en  leerlingen kunnen  niet lan g tr wachten. En 
die beslissing m oet ja zijn. W an t willen de k inderen de 
ingeslagen weg van o d e i^ js v e rn ie u w in g  goecl 
afm aken, dan  kan de toekom stige m iddenschool 
C entrum -O ud-W est daarin  een belangrijke bijdrage 
aan leveren.
DE M IDDENSCHOOL C N T R U M -O U D -W E S1' 
MOET ER 1 AUGUSTUS 1979 Z IJN !!؛
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BUITENLANDSE KINDEREN OP NEDERLA^SE SCHOLEN
VERHAALTJE 
OVER TURKIJE 

TURKS 
JONGETJE

D e  bedoeling  van أ؛ل schrijven is echter niet, een  
volledig  overzicht te  geven van de  ’culturele  achter- 
gronden’ van Marokkaanse gezinnen.
V anuit m ijn  eigen  ervaring weet ik, dat het voor onder- 
wijsgevenden vaak m oeilijkheden  oplevert, een  buiten- 
lands kind  te  benaderen, en  werkelijk contact to t stand  
te brengen. Bovendien  bestaat er bij veel m ensen, 
w aaronder leerkrachten, toch  een  gebrek  aan  kennis van 
en  begrip  voor de  afwijkende levensgewoonten  van het 
buitenlandse  kind.
D at d it binnen  de  school, zowel voor de  leerkracht als 
voor het kind, to t probleem  kan  leiden, spreekt wel- 
haast voor zich. D it stukje beoogt dan  ook, het begrip  
te  bevorderen  voor het patroon  van  norm en  en  
waarden, dat leeft bij de buitenlandse  (m et nam e  
Marokkaanse) gezinnen. Bovendien  wil ik nogmaals 
wijzen  op  het grote belang  dat gehecht m oet worden  
aan  de  m enselijkheid, dat de  onderaijzer(es) er blijk  
van  kan  geven, iets te  weten  van  de  levensgewoonten  
van het buitenlandse  kind.

Joke  Distel, 
extra  leerkracht niet- 
N ederlandstaligen  
Hudsonschool.

keurd  kunnen  worden, en  dat verkleden  en  douchen, 
vooral in  het bijzijn  van kinderen  van  het andere  
geslacht, problem en  kunnen  opieveren.
D oor de  vrij streng  geschetden  verantw oordelijkheden  
binnen  het M arokkaanse gezin  (de vader naar bu iten  
toe, de m oeder hoofdzakelijk  thuis) m oet de  leer- 
kracht er ook rekening  mee houden , dat een  ges'prek 
over het kind  via de  vader geregeld  zal m oeten  worden, 
en  dat de m oeder hoogstwaarschijnlijk  aan  d it gesprek  
niet zal deelnem en.
D it rollenpatroon  heeft nog  meer uitvloeisels: Marok- 
kaanse meisjes zullen  over het algem een  niet m et 
schoolre؛sjes meegaan, om dat hun  plaats  thuis  is. Ook 
kan het de  reden  zijn  van schoolverzuim : meisjes 
worden  geacht thuis  de  m oeder zoveel m ogeijk  te 
helpen.
D it verzuim  w ordt nog  in de  hand  gewerkt door het 
feit, dat aan  een  schoolopleiding  voor de  meisjes veelal 
m inder belang  wordt gehecht dan  voor de jongens. 
Dezelfde ’autorita ire’ verhoudingen  heersen  op  veel 
Marokkaanse scholen. D e  ondera ijzer  staat op  een  voet- 
stuk, heeft veel gezag, en  aan  straffen  en  beloningen  
wordt groot belang  gehecht, evenals aan  een  grote 
hoeveelheid  leerstof.
D it in  het oog  houdend , is begrijpelijk, som m ige  
Marokkaanse ouders niet zo enthousiast zijn  over de 
N ederlandse  scholen, en  dat vooral marokkaanse 
jongens soms weinig  ontzag  hebben  voor de  N eder- 
landse leerkrachten.
H et eer- en  schandegevoel speelt een  erg belangrijke rol 
binnen  het M arokkaanse gezin. Zo  kan  het een  grote 
schande  voor het gezin  betekenen, w anneer de  leerpre- 
staties van de  zoon  n iet voldoen  aan  de  verwachtingen  
van  de school.
H et is zaak voor de leerkracht om  een  gesprek  hierom - 
tren t m et de  nodige  voorzichtigheid  aan  te  gaan, en 
zeker niet in  het bijzijn  van derden. D it geldt trouwens 
ook voor het bespreken  van  financiële  kwesties en  pro- 
blem en  die  een  bepaalde  kritiek  inhouden  (bv. op  het 
gedrag  van  de  leerling  of  de  ouders zelf).
Een heel sim pel voorbeeld, waarbij het eergevoel een  
rol kan  spelen, is dat er soms beloften  worden  gedaan  
o f  afspraken  gem aakt waar m en  zich niet aan  zal 
houden. D it is in  de  ogen  van  M arokkanen  m inder erg 
dan  ’nee’ zeggen, en  dus niet direct te  wijten  aan  on- 
betrouw baarheid.
Veel van d،‘ norm en  en  waarden, die  leven binnen  een 
Marokkaanse gezin, kom en  in  m eer o f  m indere  m ate  
voort uit de  religie, de  Islam. Een  heel duidelijk  uit- 
vloeisel van het m o؛>hm-zijn is, dat Marokkaanse 
kinderen  geen  varkensvlees m ogen  eten . H et zou  een  
vanzelfsprekende  zaak m oeten  zijn, dat hierm ee  op  
school (bv. m et trakteren) rekening  w ordt gehouden. 
Een ander verschijnsel, waarmee de  school te  m aken  
krijgt is de  Ram adan, de vasten-m aand. D it is de  
negende  m aand  van het moslim-jaar, die  vanuit onze 
tijdsrekening  steeds verschuift, daar het moslimse jaar 
een  m aan-jaar IS.
Van  zonsopgang  to t zonsondergang  m oet m en  zich 
onthouden  van eten, drinken, roken  en  geslachtsver- 
keer. D e  betekenis van  de  vasten  ligt in  het feit dat de 
gelovigen  zich gezam enlijk  on thouden  van aardse 
goederen  en  vreugden, o.m . om  zich één  te  voelen  m et 
de m ensen  die  arm oede  lijden.
De m aaltijden  worden, i.p .v . overdag, ’s avonds laat, ’s 
nachts e n /o f  ’s m orgens vpor zonsopgang  genuttigd . 
K inderen  zullen  ongeveer vanaf h u n  twaalfde  jaar 
deelnem en  aan  de  Ram adan, en  gedurende  deze  
periode  kunnen  ze slaaptekort hebben , moe  zijn, 
prikkelbaar, en  m inder present dan  norm aal. H et 
verdient aanbeveling  voor de  leerkracht, te  inform eren  
w anneer de Ram adan  begint, en  daarm ee  rekening  te 
houden  in  z ijn /haar  benadering  van  het kind.

Er zijn  nog  veel m eer verschillen te  noem en  w.b. de  
levensgewoonten, norm en  en  w aarden  van de  ’Ara- 
bische’ (Marokkaanse) wereld  en  ’westerse’ samen- 
levingen  als N ederland. Verschillen in  levensgewoon- 
ten , die  ook b innen  de school zichtbaar worden.

Voor de  kom st van  buitenlandse  werknem ers naar de 
westerse landen  (waaronder N ederland)  zijn  verschillen- 
de  oorzaken  aan  te  wijzen. D e  belangrijkste  zijn  waar- 
schijnlijk: het voorzien  in  een  economische behoefte  
van de  westerse m aatschappijen  door het aantrekkeh  
van buitenlandse  werknem ers als goedkope  arbeids- 
krachten, en  het grote tekort aan  werk in  het land  van 
herkom st van  ’gastarbetders’.
De  kom st van  buitenlandse  werknem ers naar N ederland  
heeft veel problem en  m et zich m eegebracht, m aar door 
de  overkomst van de  gezinnen  kwam  er een الا>أاءا-ها  ر)إ - 
tiek bij, die m erkbaar werd in .onderwijs آ'ال1 
D e  hoge  concentratie  buttenlanders  in  bepaalde  stads- 
wijken had  een  grote concentratte  kinderen  op  de 
scholen in die  wijken  als logisch gevolg. Een  welhaast 
sprekend  voorbeeld  van de hierboven  geschetste situatie  
vorm t de spaarndam m er-  en  Z eeheldenbuurt.
De leerkracht die  les geeft in  dit soort buurten  wordt 
geconfronteerd  m et leerlingen  waarvan zowel het taal- 
niveau  als het algem een  onderwijsniveau  zeer verschil- 
lend  ıs. H et een  en  ander  is afhankelijk  van de  verblijf؟- 
du u r  van  de  kinderen  in  N ederland , en  het soort 
onderwijs dat de  kinderen  in het m oederland  hebben  
genoten. De grootste  problem en  vorm en  de  kinderen  
(vaak afkom stig  van  het pla tte land  van  Turkije  en  
Marokko) die  totaal geen  onderwijs gehad  hebben  
( 'analfabeten ').
H et zou  re ver voeren  om  in  d it  bestek  alle moeilijk- 
heden  die  de  leerkracht ondervindt bij het lesgeven aan  
niet-N ederlandstaligen  uitvoerig  te bespreken.
Een  aantal problem en  echter, waarmee leerkrachten  
zowel als de  buitenlandse  kinderen  zelf te  kam pen  
hebben , houden  verband  m et de sociaal-culturele 
achtergronden, en  hier wil ik wel iets dieper op  ingaan. 
Bij anderstalige  kinderen  m oet grote  verwarring ont- 
staan  door het leven in  twee culturen  zonder een  duide- 
lijke keuze voor één  van beide: thuis  heerst het 
norm en- en  w aardenpatroon  van  het m oederland, vaak 
sterk beïnvloed  door de  religie, de  Islam. O p  straat 
echter heerst het N ederlandse  cu ltuurpatroon  m et al 
zijn  vrijheden.
De  verwarring die bij de  kinderen  ontstaat door deze 
rwee zo verschillende levenswijzen, blijft I؛iet zonder 
gevolgen.
W anneer  een  leerkracht weet, dat deze  problem atiek  
bij de  kinderen  een  rol speelt, kan  dat al veel bereke- 
nen  voor de  relatie  tussen  onderwijsgevende en  kind. 
Maar d a t  niet alleen: het is van  groot belang, dat de 
leerkracht er blijk van kan  geven, iets te  w eten  van de 
levensgewoonten  van het anderstalige  kind. D e  kans op  
het wekken  van  vertrouw en  bij het kind  neem t hierdoor 
toe, maar ook zal het voor de  onderwijzer(es) zelf 
m akkelijker zijn, eventueel ’afw ijkend’ gedrag  van het 
kind  te  begrijpen.

W anneer  we Marokko (waar veel gezinnen  die  in  de 
" en  Z eeheldenbuurt w onen, vandaan
kom en) als voorbeeld  nem en, stu iten  we op  duidelijke  
verschillen in het norm en- en  w aardenpatroon, verge- 
leken  m et het N ederlandse  cultuurpatroon.
In  persoonlijke  relaties, waaronder o .m . fam ilierelaties, 
is wederzijdse dienstbaarheid  en  eerlijkheid  in  Marokko 
vanz؛dfsprekend. Tegenover allerlei ’onpersoonlijke’ 
instellingen  (b.v. de  school) is het echter helem aal niet 
vanzelfsprekend  om  eerlijk  te  zijn. D it heeft o.a. te 
m aken  m et de corruptheid  van  vele officiële instanties 
in  Marokko.
D eze verhouding  zal ook in  N ederland  nog  lange  tijd  
haar weerslag vinden. In  dit kader is het te  begrijpen, 
dat Marokkaanse ouders h u n  afspraken  m et onderwijs- 
krachten  soms niet zullen  nakom en, dat de  absentie  
van h u n  kinderen  groot kan  zijn, enzovoort.
D e  sfee r  van openheid  die ten  aanzien  van  de 
seksualiteit in  ons land  heerst, staat voor veel Marok- 
kaanse ouders gelijk aan  losbandigheid. Zij zullen  
proberen  hun  kinderen  hiertegen  te  bescherm en, door 
hen  b.v. afgescheiden  te  houden  van  h u n  leeftijd- 
genoten. U itgaande  van deze  opvatting  is het begrijpe- 
lijk, dat seksuele voorlichting  op  scholen  vaak een  
m oeilijk  te  verteren  zaak  voor de  ouders is, dat gem een- 
schappelijke gymlessen  van  jongens en  meisjes afge-

Wij gaan  d it jaar naar Turkije. Als we in  Turkije  zijn 
dan  blijven  we niet in  de  stad. W e  gaan  naar zee, m aar 
ik ga niet m ee. Ik wil naar een  dorp  gaan. D aar zijn 
m ijn  vader en  neven. D aar blijf  ik  dan. D aar is de  zee 
ook  vlakbij. D an  help  ik ze m et koeien  m elken. D aar is 
een  jongen  van  m ijn  leeftijd. Ik  vraag aan  m ijn  jongste 
oom  Tuncay  o f  hij m et mij wil gaan  naar het dorp. 
Mijn vader en  m oeder en  broertjes gaan  naar Antalya. 
D aar is het leuk  zeggen  ze, m aar ik wil n iet m et hen  
gaan, w ant je m oet heel lang  rijden  voor je daar bent. 
D at is wel m eer dan  1000 kilom eter. Ik hou  niet van 
reizen.

Ik  slaap altijd  % deel van  de  reis. Ik heb  altijd  slaap 
dan; dat kom t door de  w arm te. D an  heb  je het zo 
waini dat je in  slaap valt. H et dorp  waar ik heen  wil is 
n iet ver van de  stad. Als ik  naar de  stad  wil kan  ik dat 
ook  doen  als ik daar ben. V andaar kan  ik overvaren 
naar Kariyaka en  dan  lopen  naar huis. Mijn oom  heeft 
ook  een  brom m er. D aar kan ik op  gaan  rijden. Ons 
huis in  Turkije  ligt m aar 1 kilom eter bij m ijn  oom  
vandaan.

’s M iddags is het zo W'arm —  dan  is het wel over de  40 
graden. D an  slapen  alle m ensen  s’ middags, ’s M iddags 
om  4 uur  staan  ze op. D an  is het ook  nog  warm. 
’s Avonds is het ook  nog  warm. D at kom t door de 
straten. Maar als je aan  de zee woont dan  kun  je steeds 
gaan  zwem m en.

N urettin
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beperkt en  ook dit materiaal verouderd  weer snel. T a؛ 
van uitgevers zijn  bezig  allerlei soorten  m ateriaal te 
ontw ikkelen, waarbij je tenslotte  door de  peperdure  
bom en  het bos niet m eer ziet.

WERKPLAN + MATF.RIAA[.

Ik ^ou willen, dat er eens een  goed  leer- en  werkplan  
kwam, dat ge؟€h؛kr is voor een  groot aantal scholen, op  
grond  waarvan goed  en  interessant m ateriaal ont- 
wikkeld  zou  m oeten  worden. D it m ateriaal zou  in 
overleg m et het voortgezet onderwijs gem aakt m oeten  
worden  om  op  die  m anier een  goede  aansluiting  te 
krijgen  tussen  basis- en voortgezet onderwijs.
W an t nu  is het hinken  op  twee gedachten: aan  de  ene  
kant m oet je de  leerlingen  voorbereiden  op  dat voort- 
gezet onderwijs m et behulp  van weinig  interessante  
oefenstof en  aan  de  andere  kant probeer je die  leerstof 
dichterbij het kind  te  brengen  in  de  vorm  van projecten  
e .d .,  die  aansluiten  bij de  ervaringswereld van het kind. 
D e  scholen  in  onze  buurt zijn  eilandjes, waar alle leer- 
krachten  proberen  er het beste van te  m aken, zonder 
een  echt leerplan  en  m et beperkte  m iddelen.
H et voornaam ste, dat ik daarom  onze' school en  de  
andere  school zou  willen  toewensen  is to t een  vorm  van 
sam enwerking  te  kom en, waarin ervaringen  kunnen  
worden  uitgewisseld en  gezam enlijk  aan  beter onderwijs 
w ordt gewerkt.

G. HONSELAAR

EN DE  TOEKOMST?

Er zullen  wel m ensen  zijn, die  bij het lezen van 
dit stukje over de  Van Noordtschool denken: 
’Allemaal goed  en  wel, maar hoe  zit het nu  m et 
die  school? W ordt hij dan  niet opgeheven?’
D aar kunnen  we geen  ja en  geen  nee op  ant- 
woorden  op  dit m om ent, v ^ r  1980 wordt de 
school in  elk geval niet opgeheven  en  over een 
eventuele  opheffing  is op  d it m om ent nog  geen 
enkel besluit genom en.
O pheffing  o f  niet, dat hangt van de toekom stige 
ontwikkeling  van het kinderral in  de  buurt van 
Nova en  Tasm an  af. En er schijnen  nieuwe cijfers 
boven tafel te  zijn gekom en, die er op  wijzen, dat 
er over enkele jaren  wel اء،'gelijk plaats zou  zijn 
voor drie  openbare  scholen.
Er kom en  nog  nieuwe besprekingen  in de 
kom ende  m aanden  en  we zullen  u, en  vooral 
natuurlijk  de  ouders van de kinderen  op  de  Van 
N oordt, op  de  hoogte  houden.

Gelderse. Volgens ons heeft zo’n oefening  voor onze  
kinderen  totaal geen  waarde. Ze weten  het niet en  het 
interesseert ze nog  m inder. Als ze het ooit eens nodig  
hebben , dan  zoeken  ze het wel op! D aarm ee  kom en  we 
dan  tegelijk  op  een  p u n t, dat wel belangrijk  is voor de  
kinderen  in hun  hele verdere leven: het kunnen  
opzoeken  van  alles wat ze m aar willen  weten  o f  later 
nodig  hebben: in w oordenboeken, atlassen, naslag- 
werken. W e  besteden  ruimschoots aandacht aan  de  
spelling  en  aan  de  w ^kw oordsvorm en, om dat de 
kinderen  dat op  het vervolg-onderwijs hard  nodig  
hebben , m aar proberen  de kinderen  te m otiveren  goed  
te schrijven door bv. het rnaken van allerlei boekjes.
De  kinderen  schrijven daarin  over allerlei o n d eraerp en  
en  het is telkens weer verbazingswekkend  om  te zien  
wat voor leuke  resultaten  op  die  m anier bereikt kunnen  
worden. Eén  van deze laatste ’pennevruchten’ is een  
boekje van klas 2 /3 , waarin de kinderen  allemaal hun  
ervaringen  hebben  neergeschreven  m et het speelgoed- 
project, waaraan  ook de  Van Noordtschool heeft mee- 
gedaan. Zoiets heeft veel werk gekost, m aar is van m eer 
blivjende  waarde dan  welke 0 سال'ابا؛اي’أل  u it het taalboek  
ook.

GÉÉN AEZONDERING

Uit onze  opm erking  over het speelgoed-project zal de 
lezer al hebben  begrepen, dat we ons als school ook 
niet van de  bu u rt afzonderen. W e  werken samen  m et 
het buurrhuis, waar velen van ( اتل؛ر' ال،االتإ'ال-لل  ook na  
vieren heen  gaan, m et de  bibliotheek  en  m et het ABC. 
Mer het buurthuis  hebben  de  hogere klassen in  h er  
najaar bv. sam en  gewerkt aan  een  geluidsproject. De 
kinderen  m aten  o.a. de  hoeveelheid  lawaai op  diverse 
plaatsen  in onze  buurt, luisterden  naar allerlei geluiden  
op  bandjes, m aakten  ’lawaai-machines’ en  strips over 
een  film , die ze hadden  gezien  en  m aakten  ook  allerlei 

' die  m et geluid  te  m aken  hadden. Bij
zo ’n project kom t trouwens nog  een  andere  kant om  de 
hoek  kijken: het gaat bij het leren op  school niet alleen 
m aar om  kennis en  vaardigheden, m aar ook om  een  
bepaalde  kijk  op  de  om ringende  maatschappij en  je 
eigen  gedrag  daarin.
Ook  daaraan  wordt op  school natuurlijk  aandacht 
besteed: hoe  zou  je een  oplossing proberen  te  vinden  
als je lawaaierige buren  heb t (geluidsproject), ö f  hoe 
kun  je het beste samen spelen  (speelgoed-project)?
Van  belang  vinden  we ook, dat kinderen  leren zelf- 
standig  te  werken, zelfstandig  oplossingen  leren  vinden  
of  dingen  leren  opzoeken, spreekbeurten  en  het maken  
van werkstukjes zijn daar bijzonder belangrijk  voor en  
ook een  werkweek, zoals de  klassen 5 en  6 die  in  het 
najaar hadden  in de  zg. ’Bosweek’ kan daartoe  
bijdragen.

VOORTGEZET

D it is vooral ook belangrijk  m et het oog op  het voort- 
gezet onderwijs. O nze  kinderen  m oeten  zich op  de 
hogere  typen  van  onderwijs danig  leren  aanpassen  aan  
totaal andere  om standigheden. En gezien  de resultaten  
van  onze  leerlingen  op  d it voortgezet onderwijs lukt dat 
heel aardig, uitzonderingen  daargelaten.
O f  we dus tevreden  zijn  m et de  toestand  op  school 
zoals hij nu  is? N atuurlijk  niet, w ant dan  ga je alleen 
m aar achteruit. Boeken zouden  aangepast m oeten  
worden  aan  de  ervaringswereld van  de kinderen  
waardoor het werken  erm ee  veel plezieriger wordt. 
Helaas m oeten  we in  d it opzicht nog  wel eens gebruik  
m aken  van  m ateriaal dat eigenlijk  verouderd  is.
Er zijn  scholen, die on tzettend  veel uren  hebben  
gestoken  in  het op  kaarten  brengen  van m eer interes- 
sante  oefenstof, m aat dan  blijft dat ٢٨٢ zo’n  school

Als je iets over de  Van  N oordtschool wilt vertellen, 
m oet je eerst uitleggen  waar die  school dan  wel staat. 
Zelfs niet iedere Spaarndam m erbuurter blijkt dat te 
weten. W elnu, de  Van  Noordtschool ligt dichtbij de 
H outm ankade, tussen  de  Tasm anstraat en  de  Nova 
Zem blastraat. Bij de  hoofdingang, aan  de Ta؟man- 
straat, lijkt de  school net een  grim m ig  fort, waar geen  
mens zijn  kind  naar toe  zou sturen. Bij de ingang  Nova 
Zem blastraat m oet je eerst een  p o o n  door om  op  het 
Schoolplein te  kom en  en  van die  kant afgezien  ziet de 
school er wat vriendelijker uit. o p  het plein  staat een  
prachtige  kastanjeboom  van m eer dan  50 jaar oud, die 
er tegelijk  op  wijst, dat het schoolgebouw  zelf nog  
ouder is, ruim  60 jaar.

EEN SOORT MONUMENT

W ie de  school binnekom t, kijkt meestal wel wat 
verbaasd. H et is vanuit onze  tijd  bekeken  beslist een 
ouderwets gebouw, m et hoge klaslokalen en  stenen  
gangen, m aar anderzijds heel fraai van stijl, m et 
prachtige  w andtegels in  bru in  en  groen, fraaie bogen  en  
opm erkelijke  glas-in-lood-ram en. O p  het gebied  van 
scholenbouw  is de  Van N oordt dan  ook een  
m onum ent.
G eheel in  zijn  oude  staat ؛s de  school trouwens nooit 
gebleven. Hij is na  de laatste  oorlog verbouwd, 
gem oderniseerd  zou  je  kunnen  zeggen. D at is dan  weer 
wat anders dan  gerenoveerd, zoals de H udsonschool, 
die  geheel is aangepast aan  de  eisen, die  je thans aan  
een  school mag  stellen.
Maar genoeg  over het gebouw, het gaat tenslotte  vooral 
om  de  inhoud . En werken  op  het ogenblik  vier va.؟te 
leerkrachten  in de  school m et een  aparte  eerste en  zesde 
klas en  m et de  com binatieklassen  2 en 4 ق/ /5 .  
D aarnaast zijn  er natuurlijk  de handw erkjuf, de 
gym nastiek-leerkracht en  een  part-tim er  voor een  halve 
dag  als taakverlichter van  het hoofd. Er is geen  aparte  
leerkracht voor niet-N ederlandstaligen, om dat er m aar 
zeer weinig  buitenlandse  kinderen  op  de  school zitten.

NAAR  ANDER ONDERWAS

W at het onderwijs zelf betreft, ط لل  worden  gezegd,dat 
we geen  zuiver klassikale school meer zijn, m aar ook 
geen  school, waar op  een  geheel andere  m anier wordt 
les gegeven. O m  een  voorbeeld  te  geven: wat rekenen 
betreft, w ordt geheel individueel gewerkt. D at wil 
zeggen: elk kind  werkt op  zijn  niveau  en  ln zijn  eigen  
tem po. Maar dat betekent niet, dat de  kinderen  niet 
elke week een  bepaalde  hoeveelheid  a fm o e te n  hebben. 
De  kinderen, die  goed  kunnen  rekenen  en  weinig  hulp  
nodig  hebben , hoeven  echter niet op  anderen  te 
wachten, teiwijl de  kinderen, die  meer uitleg  nodig  
hebben , die  ook  kunnen  krijgen. A ndere  vakken 
worden  w،.‘l klassikaal gegeven, hoewel we niet strak 
vasthouden  aan m ethoden  en  leerboeken. W e  bepalen  
zelf war voor onze kinderen  van  belang  is om  te leren  o f  
wat m et.

WAARDELOOS EN  WAARDEVOL

D at vraagt ook om  een  nadere  uitleg. N eem  bv. 
onze  N ederlandse  taal. In  de  door ons gebruikte  

' ' 'D e  T aaltu in ’ staat bv. een  oefening  
om  nam en  op  te  schrijven zoals die  van een  
inwoner van G elderland: een  Geldersm an  en  een
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De Herbronschool; spelen 
en werken in een gebouw

In  het gebouw  van  de H ebronschool vinden  peuters, 
kleuters en  lagere school kinderen  een  goede  sfeer om  
zich zo goed  mogelijk  sam en  te  ontplooien. Tussen  
deze drie  groepen  is er een  gedegen  goede  samenwer- 
king, die  er voor zorgt dat de  ene  vorm  van  onderwijs 
haast ongem erkt over gaat in  de  andere  vorm  van  
onderwijs (integratie).
W e  proberen  d it ا؛.- bereiken, door m aterialen  en  
speelm ogelijkheden  op  elkaar af  te  stem m en  en  zoveel 
mogelijk  sam en  te  gebruiken. In  ons nieuwe  gebouw  
zal dit natuurlijk  nog  verder gerealiseerd worden, 
seerd worden.
V anaf ongeveer het m idden  van de  volgende  cursus 
zullen  we het gebouw  van ’D é  V eulens’ gaan  betrek- 
ken, dat eerst helem aal gerenoveerd  zal w orden. D it zal 
zo’n drie m iljoen  gulden  gaan  kosten. W e  hebben  de 
tekeningen, die  klaar zijn, al gezien  en  het geheel is 
veelbelovend.
De  sam enwerking  tussen  team , ondercom m issie en  
ouders is uitstekend.

Oudercom m issie  en  team

Van St. Leo tot Paulus

H oe  oud  is toch  wel h e t  katho liek  onderw ijs  in  de 
Spaarndam m erbuurt?  D eze  vraag werd me één  dezer 
dagen  gesteld. In  het archief vond  in  een  kranten- 
knipsel van 7 februari 1907 waar in  stond  dat de  St. 

ءآ0مح00ا  gebouw d  werd in  1892 door architect Joseph  
Cuypers. H et aantal kinderen, dat toen  op  de  school 
kon  w orden  geplaatst bedroeg  ± 850 voor de  leerschool 
en  350 voor de  bewaarschool.
Er zijn  tijden  geweest dat er ru im  400 kleuters en  1000 
meisjes in  de  ^ a n s tra t-S p a a rn d a m m e rs tra a t  naar 
school gingen. In  de  loop  der tijden  werd er wat 
verbouwd. Er kwam  een  gymzaal toen  de  kleuters een  
eigen  school kregen; een  keuken  en  een  handwerklokaal 
rond  de  oorlogsjaren  naar ik m een. Ook  een  huishoud- 
lokaal.
Er was op.een  huishoudschool gerekend, m aar het werd 
een  VGLO. D eze VGLO  werd in 1967 opgeheven  
i.v .m . de  M am m oetwet. D oor het wegtrekken, 
renovatie, kinderbeperking  en  andere  problem en, 
daalde  het kinderaantal in  de  buurt. In  1963 werd de  
Ieoschool om gedoopt in  Paulusschool. Leegstaande 
lokalen  zonder verlichting  en  verwarming  zijn  goed  om  
oud  papier te  sparen  en  het overtollige m eubilair te 
bewaren. Er kom t m eer ru im te  voor hobbyvakken  als 
het aantal leerlingen  nog  m eer terugloopt, welke dan  
gelukkig  wel voorzien  zijn  van  licht en  verwarming  en  
het blijft toch  nog  wel gezellig. W at zeg ik? H et 
voornaam ste blijft over.
D e  m eeste  m oderne  leerm iddelen  zijn  in  deze  oude  
gebouw en  te  vinden  en  een  andere  benadering  van het 
kind, een  andere  leefwijze, die  liefde  voor het kind  en  
zijn  ontw ikkeling  is gebleven. Steeds w ordt er gezocht 
om  alle kinderen  alle kansen  te  geven. Kom  gerust een؛ 
kijken!
En aan  de  oude  gebouw en  wordt nu  binnenkort ook 
wat gedaan. O p  11 januari was er een  bijeenkom st van 
m ensen  van het grondbedrijf, m et o.a. iem and  van 
afdeling  onderwijs, leden  van  de  V ereniging  to t W el- 
dadigheid  en  leden  van de  Asko. Er kwam  een  prettige  
overeenkomst. N u  zijn  er afgebakende  plannen. N aar 
alle w aarschijnlijkheid  wordt de  St. Elisabeth  gereno- 
veerd  en  de  Paulus gesloopt en  weer herbouw d.

gekregen  van  3 .5 0 x 3 .5 0  m . H et hele  gebouw  is nu  
bovendien  centraal verwarmd. D it hou d t  in  dat de 
gangen  bij het onderwijs worden  betrokken  en  door de 
hoeken  in  de  klassen het groepswerk beter  to t zijn  recht 
kom t.
Een keuzem iddag  organiseren  in  het oude  gebouw  
leverde nogals een؛ problem en  op  (de kinderen  
stoorden  elkaar te  veel. N u  ' veel soepeler.
O ok  voor de  expressievakken zijn de  ‘
verbeterd. Een  veel groter handenarbeidlokaal en  een  
goed  verwarmde toneelzaal nodigen  veel m eer u it  to t 
gebruik  dan  vroeger.
Rest ons nog  een  woord van dank  aan  de  bouwgroep  
van de  wov die  zich van het begin  af  aan  volledig 
voor ons heeft ingezet.

leerkrachten  en  oudercom m issieleden  
van de K lim ro o s  en  de  H udson

DE HUISWERKKLAS IN DE 
SPAAENDAMMERBUURT
In  onze  buu rt  bestaat al gedurende  een  aantal jaren  een  
huiswerkklas. Alle kinderen  die  in  de  eerste klas van  het 
voortgezet onderwijs zitten  (zoals bijv. MAVO, HAVO, 
LHNO, LTS) kunnen  daar  terecht voor ondersteuning  
bij het huiswerk  m aken.
Ju is t de  eerste klas van  het voortgezet onderwijs ،s zo 
ontzettend  belangrijk. K inderen  kom en  in een  volledig  
nieuwe en  onzekere  situatie.
'1'c denken  valt hierbij aan:
—  D e  vertrouwde  klasse-onderwijzer m aakt plaats voor 

verschillende nieuwe vak-leerkrachten;
—  D e  klasgenootjes waar kinderen  op  de  lagere school 

meestal ongeveer zes jaar mee optrekken  gaan  naar 
verschillende scholen.
De  nieuwe  eerste klas bestaat in veel gevallen  u it 
kinderen  die  elkaar niet kennen.

—  De  school staat meestal niet in de  Spaarndam m er- 
buurt.

—  Huiswerk  wordt een  belangrijke  aanvulling  van  het 
les-program m a.

H et nu t van de  huiswerkklas:
D e  huiswerkklas is er natuurlijk  in de  eerste plaats om  
kinderen  tc  ondersteunen  bij het m aken  van  hu n  
huiswerk.
—  H et voordeel is dat je niet alles in  je eentje  hoeft uit 

te  zoeken. Er zijn  steeds m inim aal twee 
medewerkers aanwezig  om  te  helpen  waar dat nodig

W e  proberen  zowel ondersteuning  te  geven bij het 
vinden  van  een  goede  m anier van studeren, als bij 
concrete m oeilijkheden  in  een  bepaald  vak (zoals 
bijv. w iskunde  o f  Frans).

—  N atuurlijk  is het ook  leuk  en  gezellig  om  oude  
vriendjes van  de  lagere school of  u it  de  straat weer 
tegen  te kom en  op  de  huiswerkklas.

—  Verder is de  huiswerkklas gewoon handig, om dat er 
dan  een  vaste tijd  en  een  vaste plek  is om  te  gaan  
zitten  leren. Thuis kan  dat niet altijd.
W e  hebben  ook  w oordenboeken, atlassen, encyclo- 
pedieën  e.d .

Hoe gaat het er aan  toe  op  de huiswerkklas:
D oor praktische om standigheden  is er d it jaar huis- 
werkklas op  drie  m iddagen  in de  week; we streven er 
naar dat zo spoedig  m ogelijk  weer ٠٨٦ te  zetten  in  vier 
m iddagen  per  week.
M aandag, dinsdag, donderdag  (en vrijdag) van  16.00 
uu r  - 18.00 uur  w ordt er huiswerk  gem aakt. Tot 16.15 
u u r  drinkenw e  thee  en  om  17.00 u u r  houden  we 
nogm aals een  kwartiertje  pauze. Er wordt in  de  eerste 
plaats gewerkt. D e  huiswerkklas is geen  gezelligheids- 
club.
O p  d it m om ent vindt de  huiswerkklas nog  plaats in  ’Dé  
Schroef in de  W esrzaansrraat, we zijn  echter op  zoek 
n a a r  een  andere  accom m odatie.
Voor inlichtingen: buurthu is  ’^ a a r n d a m ’. Nova 
^ m b la s tra a t  90a, tel. 82 97 70.

W e zitten  hier wèl gezellig! A lleen... ’n  beetje  klein. 
Maar niet in alle klassen, er zijn  ook grote  klassen.

Renovatie Klimroos - Hudson
Toen  in  1972 de  renovatie in  de  Z eeheldenbuurt 
begon, waren  wij er nog  van overtuigd  dat dat niet gold  
voor de  scholen. Toch  wilden  wij ook wel ’iets’. Een 
aarzelend  begin  werd  gem aakt m et de  speelplaats.
In  1974 nam en  wij contact op  m et de  Rietveld- 
academie. Er werd besloten  dat de  kinderen  zelf 
tekeningen  zouden  m aken, eerst op  papier en  daarna  
m et behulp  van de  R ie^e ld  op  de  m uren  van de  speel- 
plaats. H et geheel was klaar in  mei ’74 en  al een  hele 
vooruitgang  op  de speelplaats.
begin ام11  was er.
O ndertussen  was er n.a.v . de  renovatie  in  de  spaarn- 
dam m er- en  Z eeheldenbuurt een  werkgroep  Onderwijs- 
verbetering  (WOV) opgericht.
In  septem ber ’74 ging  de  w o v  zich m eer bezig 
houden  m et nieuw bouw  o f  verbouwing  van  scholen. N a  
overleg m et de  wov werd door ons besloten  een  
’ongevraagd’ eisenpakket op  te  stellen  voor een  kleine 
renovatie van het gebouw.
W ij vonden  toen  ons pakket eigenlijk  wel brutaal groot: 
overal verlaagde plafonds, overal nieuwe vloer- 
bedekking  en  alles schilderen; daarnaast nog  wat kleine 
dingen  als andere  gootstenen, een  fïetsenoprit in  de hal 
enz. A chteraf  bleek  h e t  wel een  lachertje, m aar toen  
vonden  we het nogal wat.
N a  opstelling  van d it  eisenpakket volgde een  gesprek  
van leerkrachten  en oudercom m issieleden  m et leden  
van de  W O V  en  m et leden  van het AKZ. H ieru it kwam  
het idee  naar voren om  ook de  zolder erbij te  betrekken  
als toneelzaal en  bibliotheek. Er werd besloten  een  
nieuw  eisenpakket op  te  stellen  m et zo hoog  mogelijke 
eisen en  dat naar de  w ethouder te  sturen.
In nov. ’74 was het antw oord  er al. Er zou een  gesprek 
volgen  w ant de w ethouder  wilde nieuw bouw , wat niet 
m ogelijk  bleek  door allerlei oorzaken, zodat we 
opnieuw  m et de  w ethouder  w ilden  praten.
D it gesprek  volgde begin  ’76. Er kwam  al m eteen  een  
architect van  de  afd. Onderwijs m et tekeningen  hoe 
naar zijn  idee  het gebouw  zou  m oeten  worden. N a  een  
paar vergaderingen  van  afvaardigingen  van teams, 
oudercom m issie, AKZ, buurthu is, medewerkers van  de  
afd. Onderwijs van het stadhuis m et de  bouw groep  van 
de  W OV  werd m en  het eens over de  verbouwings- 
plannen . Wc■ ا probleem  dat b leef  was de  herrie  waar we 
in  zouden  zitten  tijdens  de  verbouwing. Er bleek 
ruim te  te zijn  in de وام(٦٠■ ؛  tl. '؛؟؟(٦٢٠٢٠١  D aar waren nog  2 
klassen en  wij hadden  er toen  m et 60 kinderen  nog  4. 
l lc t  hoofd  van de  Plancius ging  per 1 augustus  weg en  . 
de  school stond  op  de  nom inatie رادم'ا، >اه1،ا-جاللة  . H et 
leek een  goede  oplossing  om  daar per  1 aug. ’76 een 
6-klassige H u d so n /P l؛mciusschool te  beginnen. De 
Klimroos zou  pas later verhuizen, want het echte 
breekwerk begon  pas in  m aart ’77.

O ndertussen  gingen  de  bouw vergaderingen  door; steeds 
0.1.V. de  W OV  m et afgevaardigden  u it de verschillende 
groepen. D e  bouw plannen  waren klaar, m aar de
inrichting  m oest nog  besproken  worden.
D eze  gesprekken  verliepen  veelal naar wens. De 
sam enwerking  m et ا'اآا ذتاال؛لالاذ  was erg goed. Een  en 
ander  resulteerde  in een  schitterend  nieuw  mgericht 
gebouw, dat we op  30 mei weer konden  betrekken. D it 
was een  feest waard. H et werg gevierd op  8 jun i ا'أآآا 
kinderen  en  ouders. O p  5 juli volgde dc ص'1ا  كا ■ 
opening  door de  heer v.d . Velde.
Nog  niet alles was toen  klaar en  hier en  daar m isten  we 
nog kasten, maar nu, 6 februari ’79, is op  halm atten  na 
alles com pleet. H et heeft dan  wel een  paar  aar؛ 
geduurd , m aar het resultaat is de  m oeite  waard (ook al 
kon de  zolder wegns geldgebrek  van de  gem eente  niet 
worden  verbouwd).
Bij het feit dat de  zolder niet verbouwd  kon  worden  
hebben  wij ons wel neergelegd, m aar wij vinden  het erg 
jam m er en  ook storend  dat er niets aan  de  voorgevel is 
gedaan. Van  buiten  is het nog  steeds het oude, gore 
gebouw. Misschien kunnen  we nog  eens m et de 
Rietveld-academ ie contact opnem en. O nze  speelplaats- 
schilderingen  zijn  weg, m aar misschien  kan er nu  iets 
m et de  voorgevel worden  gedaan.
Ook  onze  m anier van  werken  is in het vernieuwde 
gebouw  veranderd. Vroeger waren  de  klassen 7 X 7 آآا 
en  slecht verwarmd. D e  gangen  waren helem aal niet 
verwarmd. N u  hebben  de  klassen er een  hoek  bij



ZATERDAG VOOR KERST

HERHALINGS- CURSUSSENVOOR VOLWASSENEN Ik loop  door Am sterdam s oude  straatjes tussen  de 
grachten. Ik loop  al jaren  en aren ز   op  ' 
door oud  A m sterdam . D an  weer eens deze, dan  weer 
die  gracht, A m sterdam  slaapt in  de  w inter ’s morgens 
om  tien  uur  ’s m orgens nog. Een beetje. Toch  heeft het 
niet het doodse  van de  zondagm orgen. Misschien door 
de winkels die  open  zijn.
In  elk geval vind  ik de  zaterdag  een  aparte  sfeer 
hebben. Ik kies voor m ijn  wandeling  voor deze  zaterdag  
voor kerst het Singel. Nostalgie  is het waarschijnlijk, 
wat m e  naar het Singel drijft.
Als kind  moest ik weken  voor de  kerst de  hele Singel 
aflopen  om  in de  D oopsgezinde  kerk de kerstcantate  in 
te  studeren. D at was een  geweldig  avontuur. De  
spaarndam m erbuurt uit waar we w oonden  via 
H aarlem m erdijk  en  H aarlem m erstraat naar het Singel. 
En  dan  helem aal to t bijna  het Koningsplein  waar de  
kerk stond. Prachtig  vond  ik het a lt؛jd weer opnieuw. 
Dus deze  zaterdag  weer naar het Singel, m aar nu  
verder, naar de  bloem enm arkt, de bloem enm arkt is 
heerlijk  deze tijd  voor kerst. De geur van de  sparren  en  
de  gezellige drukte.
Ik voel m e  nog  steeds wat ’a lleen’ lopend  zonder m ijn  
hond. Twaalf jaar heeft ze mij op  m ijn  wandelingen  
vergezeld. O p  de  bloem enm arkt had  ze haar vaste 
kraam , waar ze water dronk  en  waar de  m ensen  haar al 
kenden.
D e  herinnering  hieraan  stem t nog  steeds triest. Och, ik 
weet, een  hond  is te  vervangen; maar toch!
Ik loop  de  bloem enm arkt af, doe  in  de  Reguliersbree- 
straat nog  een  paar boodschappen, en  dan  zit m ’n 
.zaterdagochtendw andeling  er weer op.

(tekst van een  cursist van ’Volwassenen op  herhaling’,
H. Peeters.)

ENGEtSE LES

Last year we began with the English lessons. This yeat is 
٠٧٢ second year. ١١١؛  lesson starts at 8.30 p.m. and 
finishes at 10.00 p.m. ٦٦٦؛؛  year there are six women in 
٠٧٢ group. The lessons are in a classroom. Purple 
curtains are hanging in front 0؛' the window. One wall 
has seven colours. There is a picture on the wall. There 
are plants on the cupboard. There are tables and chairs 
in the classroom.
We are sitting round the table and learning £nglish. 
We are drinking coffee and we are talking about the 
lesson. We are reading a book. It is a play. It is very 
nice. We en؛oy ourselves. You are all »،-Iconic to the 
English lessons next year.
Dit is een stukje geschreven door de groep die nu voor 
het tweede jaar de cursus Engels volgt, nier  volgt de 
vertaling in het Nederlands:
Vorig jaar zijn we begonnen met de Engelse lessen. Dit 
jaar is ons tweede jaar. De les begint om half negen 
's avonds en eindigt om  tien uur. Dit jaar zitter er zes 
vrouwen op onze groep. De lessen zijn in een leslokaal. 
Er hangen paarse gordijnen voor het raam. Eén muur 
heeft zeven kleuren. Er hangt een schilderij aan de 
muur.■Er staan planten op de kast. Er staan ta؛els en 
stoelen in de klas.
We zitten rond de tafel en lerén Engels. We drinken 
koffie en praten over de les. We zijn een boek aan het 
lezen. Het is een toneelstuk. Het is erg leuk. We 
hebben veel plezier, u  bent allen welkom op de 
Engelse lessen volgend jaar.

Een gedeelte  van het verslag van de tiende  bijeenkom st 
van  de  cursus ’Volwassenen op  H erhaling’ in De Piraat 
op  m aandag  22 januari 1979•

D e  les begon  zoals gewoonlijk m et het verslag. W ies las 
het verslag van  Petra  Steyn voor. Mevr. اا؛االير was wat 
later, m aar nog  net op  tijd  om  haar verslag zelf voor te 
lezen, helaas had  ze geen  adem  meer, om dat ze al veel 
gesproken  had. W ies heeft ons nog  even uitgelegd  wat 
een  zin  is, bijv. ’stoel’ is geen  zin, m aar ’gisteren  kocht 
ik een  mooie  stoel’ is wel een  zin. W ies ging  afsluiten  
m et de  kronkel van mevr. Peeters die  zij zelf m ocht 
voorlezen.
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ADVIEZEN  A A N  DE IEERKRACHT  over de  aanpak  
in de  klas.
Er wordt gekeken  of  er een  andere  m anier van werken 
voor het kind  mogelijk  is. In dit verband  kunnen  bv. 
andere  leerm iddelen  worden  voorgesteld. Soms kom t 
de  m anier van werken  in  de  klas ter sprake. De  leer- 
kracht wordt dan  geholpen  bij het opvangen  van de 
verschillen tussen  de kinderen zijn ؛11   haar klas. D it 
kunnen  verschillen zijn ؛٨  tem po, in de  behoefte  aan 
uitleg, in  zelfstandig  werken en  in  de interessen  van de 
kinderen.

C O N T A I N  MET DE SCHOOLMAATSCHAPPE- 
LIJK WERKSTER
Soms kan  er verband  bestaan  tussen  de problem en  op  
school en  thuis.
Ook  de  ouders kunnen  een  andere  kijk hebben  op  de 
problem en  dan  de  school. O f  kan  het kind  thuis pro- 
blem en  geven.
Als ٧ over deze  zaken  eens rustig  thuis  wilt praten , kan 
er een  schoolm aatschappelijk  werkster bij ٧ komen.

H ieronder k un t u  zien  wat er zoal in de  verschillende 
groepen  gedaan  wordt:

Zelfgemaakte rekensommen:
Ik heb  voor drie  ram en  vitrage nodig. Elk raam  is
1,20 m  breed, en  1,60 m  lang  o f  hoog. Maar het m oet 
mooi geplooid  hangen, en  ik heb  dus drie maal zoveel 
nodig. Een  raam  is dus 3 X 1,20 m  = 3,60  ١٦٦ breed. 
Voor drie ram en  is dat dan  3 X 3,60  m  = 10,80 m  
breed. H oogte  voor drie  ram en  is 3 X 1,60 = 4,80  m.

BRIEVEN A A N  DE AVRO

A m sterdam , 20 oktober 1978

Aan  de  tv-om roep  AVRO  

Mijne Heren

Als wij zo naar de t.v. zitten  te  kijken  en  er is een  
gesprek over het een  en  ander, dan  vraag ik mij wel 
eens af, kunnen  er wat m inder moeilijke woorden  
gebruikt worden?
Bijvoorbeeld, bij de  kijkers zijn  m ensen  die الأ ال ال ة[قي - 
woorden  nier begrijpen, ze weten  ze niet thuis  te 
brengen. Zou  het nu  niet mogelijk  zijn  m eer 
begrijpelijke woorden  in de  uitzending  te  gebruiken?

Mevr. Stoutenberg, 
Spaarndam m erstr. 29 hs., 
Am sterdam .

Avondje uit, leuk en nuttig.

u  zult wel denken het voorafgaande, ze zitten ائلل   toch  
op  een  cursus en  gaan  geen  avondje uit. Maar ا'ال ا ا' ا  is 
voor ons een  avondje  u it geworden. Eens per  week 
zitten  we m et een  aantal m ensen  van verschillende 
leeftijd  (23 to t 70 jaar) bij elkaar. W e  werken niet uit 
oude  schoolboekjes, m aar samen  zoeken  we naar een  
onderwerp  en  dat werken  we dan  uit. W e  zijn nu  bv. 
bezig  m et het onde^verp  huizenbouw  in  A m sterdam . 
Als je iets fou t doet w ordt er soms flink  gelachen, m aar 
uitgelachten  word  je nooit. Zelf zitten  we nu  voor het 
tweede jaar hier en  we kunnen  iedereen  aanraden  
ook te kom en. Drem pelvrees hadden  wij eerst ook, 
m aar nu  blijkt dat ie d e re e n  dezelfde  problem en  heeft.

De  vervolggroep:
Els v.d. Kruyf, p. c  Doggers,
Jan  Ente, Licia de  Vries.

F^DEW ERKERSGROEP

D it waren de  deelnem ers, zwart op  wit. Maar van wie 
krijgt ٧ nu  eigenlijk  les?
D e  m ensen  die  les geven doen  dat om dat ze er plezier 
in  hebben  en  om dat ze vinden  dat m ensen, ook als ze 
wat ouder zijn, recht hebben  op  onderwijs. En juist 
om dat de  deelnem ers zelf m et ideeën  kom en  is er geen  
schoolse sfeer. D e  m ensen  die  lesgeven weten  hoe je iets 
kun t leren, en  de deelnem ers zeggen  wat ze willen 
leren.
H et is voor ons lesgevers leuk, en  vaak m oeilijk, om  u it 
te  kiezen  hoe  je aan  de  wensen van de  deelnem ers 
tegem oet kan  kom en. Maar meestal kom en  we er samen 
u it en  gaan  dan  vrolijk  aan  de  slag. En wat ons betreft: 
H oe  m eer zielen  hoe  m eer vreugd.

’Je  heb t lezen  en  schrijven gehad, lang  geleden, maar 
het IS helem aal w eggezakt.’
’Soms zou ik gem akkelijker een  brief  willen schrijven.’ 
’Je  struikelt over de  m oeilijke woorden  in  de  krant of
van de  t .v .’
’Al die  rotform ulieren, hoe  vul je die  in?’
'Je heb t een  m ening, m aar hoe  zeg je die n o u ?’

H et zijn allemaal dingen  die  je  dagelijks tegenkom t. 
K un  je er iets aan  doen?

LEREN VOOR 
bij de  cureussen 

’Volwassenen op  herhaling’ 
in 11W eigen  buurt

In  de  Z a a n d a m m e r-  en  Z eeheldenbuurt zijn  al sinds 
1 7 6 buurtbew و oners bezig  dingen  te leren  die  zij voor 
zichzelf nodig  en  bruikbaar vinden  in het dagelijks 
leven. Samen  m et andere  m ensen  kom en  zij één  
m orgen  o f  avond  in buurthu is  De Piraat of  buurthuis  
Spaarndam  om  te  leren gemakkelijker een  briefje te 
schrijven, teksten  te lezen  en  eenvoudige  berekeningen  
te  m aken.
D e  lessen worden  in  nauw  overleg m et de  deelnem ers 
door de medewerkers voorbereid, de  organisatie berust 
bij het buurt- en  clubhuiswerk. In  deze  cursus w ordt in 
kleine groepen  gewerkt, we proberen  de les a f  te  
stem m en  op  het tem po  en  de  eigen  m ogelijkheden  van 
٨'• deelnem ers.

De lessen gaan  bijvoorbeeld  over:
—  het schrijven van een  brief (bijvoorbeeld aan  huis- 

baas o f  woningbouwvereniging)
—  het lezen van een  tekst, zoals bijv.: een stukje  u  t de؛

krant.
—  het bespreken  van  een  onderwerp, dar je interesseert 

niaken  van eenvoudige  berekeningen, zoals 
procenten, m aten  ،:n gewichten

—  111 eeıı groep IC m e n i n g  zeggen

Er zijn twee soorten cursussen:

I Cursus lezen en  schrijven.
D eze cursus is voor m ensen  die  nog  eens helem aal van 
het begin  a f  willen lezen en schrijven. In een  rustige 
sfeer en  m et kleine groepjes werken  we m et 
lesprogram m a’s die  speciaal voor de  groep  door de 
begeleiders worden  gem aakt.
O ok  het m et elkaar praten  ١٢٦ de  groep  kan  deel 
uitm aken  van  het p r o g r a m m a

II - Cursus leren  voor dagelijks gebruik.
In  deze cursus oefenen  we op  basis van de wens van de 
deelnem ers dié  kennis en  vaardigheden  die  je in het 
dagelijks leven  tegenkom t, zoals: brieven schrijven, een 
stuk  u it de  krant lezen en  inform atie  die  je nodig  hebt 
zoeken en  verwerken

IN L IC H ^N G E N
W ilt ٧ m eer w eten  over deze cursussen in uw  buurt?  
Kom  dan  even langs o f  bel op  naar:
—  B uurthuis  Spaarndam , Nova Zembl'asu'aat 90a; 

telefoon  82 97 70• Vraag dan  naar Lex van  A ndel.
—  B uurthuis  D e  Piraat, Roggeveenstraat 12; telefoon  

24 75 89.
—  D e  cursussen w orden  gegeven  op  één  m orgen  en 

één  avond.
—  D e  cursussen kosten  ƒ  2,50  per  les; opgave voor het 

nieuwe seizoen kan  nu.

SUBSIDIE
Bijna drie  jaar heeft de  W erkgtoep  Onderwijs Verbete- 
ring  in  overleg m et de  medewerkersgroep  van  de  cursus 
’Volwassenen op  herhaling ’ en  het buurt- en  clubhuis- 
werk gestreden  voor subsidie voor deze  buurtcursus. 
K ortgeleden  werd voor het eerst een  bedrag  aan  
subsidie toegekend. Een  eerste succes voor onze  buurt, 
want: WE G A A N  DOOR!
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was Boekoe, de trommelaar. hoefde 
niets te doen want de andere slaven 
moesten hard werken. Boekoe was van 
's ochtends tot 's avonds aan het trom-

Ik zat er bij te zingen. Ik zong de hele 
dag maar weg met de blanken.
We moesten rijst plukken en dan schoon 
ma ذ  We deden dat zo tot 's avonds 
laat.
We moesten slapen maar ik ging stiekum 
vluchten naar het oerwoud. We hadden ٧٥- 
rige nacht een touw aan de rand.van het 
bos gemaakt. We waren met 7 mensen in

Het duurde een hele tijd voor we boven 
waren. Maar het was gelukt en dat was 
het leukst.

Dennis

klas 5b Spaarndammerschool

De Vrek ٣٢؛؛؛ ■ expressie K inkerbuurt) bestaat sinds 
1969• In  de  !٠٠٢ der امم'ز-آا  is m en  in  verschillende 
buurten ؛٨   Am,؟terdam-(_)o؛؛t en  (.)ud-^^esr gaan  
werken.

Sinds 1976 werkr de Vrek ؛٢١  de buurr. H et wetk  ligt 
hoofdzakelijk  op  twee gebieden. H et eerste gebied  is 
dat van 0 س؛؛ا'طلئ'ال زا'ما  geschiedenis, biologie, aard- 
rijkskunde  oftewel het zaatatakkenonderwijs. De  nadruk  
daarin  ligt op  welke inform atie  k u nnen  de ó n d e re n  
zelf in en  om  de  buu rt vinden. D at doen  kinderen  dan  
door speurtochten, interviews, fo to ’s en  d ia ’s maken. 
Meestal worden  deze activiteiten  gekoppeld  aan  een  
bepaald  onderw erp  bijv. wonen  en  renovatie, werken  
en  werkloosheid, voeding  o f  de geschiedenis van de 
buurt. D e  Vrek m aakt m ateriaal voor de kinderen  en  
leerkrachten  om  d it onderwijs m ogelijk  te  m aken. 
Daarom  hebben  m ensen  van de  Vrek een  project over 
de geschiedenis van A m sterdam  gem aakt en  h ebben  we 
ook m eegewerkt aan  het boekje over de  Spaarn- 
dam m erbuurt G een  Blakwannes’.
De Vrek ondersteunt zowel de afzondelijke  scholen  als 
het Scholenproject. W aar mogelijk  w ordt ook m et het 
ABC sanienge^erkt. H ierdoor voorkom  je, dat je langs 
en  tegen  elkaar in  werkt. £en  van  de  m iddelen, die  de 
Vrek m aakt, om  de  scholcn  te O ldcrstcuncn  is de 
K ind^rkranr Daarin  staat elke keer een  hoofdartikel 
over bijv. w onen, de  Tweede  W ereldoorlog, vakaotie, 
de  tad e rb o ek en w eek . Verder staan  er in  die  krant 
buurtp ag in a’s. O p  zo’n pagina  staat dan  een  verslag 
van  een  school o f  klas over een  project, wat daar gedaan  
is. In  de afgelopen اال؛ز:'ل   hebben  de  meeste إل'اة0اا'أ   uit 
de  Spaarndam m er- en  Z eeheldenbuurt daar een  verslag 
van de  kinderen  in  gezet.
H et tweede werkterrein  van  de  Vrek is m ee te  werken  
aan  het to t standkom en  van  noodzakelijke  onde^vijs- 
voorzieningen  in  de  buurt. O m  de  onderwijsver- 
nieuw ing  re la ten  slagen  is het noodzakelijk, dat er 
voorzieningen  zijn  als goede  schoolgebouwen, een  goed  
buurthuis  en  bibliotheek, goed  bereikbaar voortgezet 
onderwijs enz. W aar mogelijk  en  gewenst probeert de 
Vr^k ءإل te  ondersteunen.

Nederlandse les voor Turken 
en Marokkanen in de 
spaamdammerbuurt
Voor Turkse en  M arokkaanse buurtbew oners  wordt er 
elke week op  donderdagavond  van  19.30-21.00  u. 
N ederlandse  les ^e^eveo  in  het Polaneniheaier, 
Polanenstraat 174, en  m  De  Schroef, W estzaan- 
straat 63.
Il،:t w ordt georganiseerd  door de  W erkgroep  Buiten- 
landse  Buurtbew oners en  w ordt gegeven door een  groep  
leerkrachten,-die  dit op  vrijwillige basis doet.
De  N ederlandse  lessen gebeuren  in sam enwerking  m et 
het KM AN, de  organisatie  van M arokkaanse arbeiders, 
het HTIB, de  organisatie van '1'urks،; arbeiders en  de 
Turkse C'11 M arokkaanse vm uw ncom ités- 
De  les is voor m ensen  die  de  N ederlandse  taal nog  bijna  
n iet kennen, of  die  al een  klein  beetje  k e n n e n  en  die 
taalkennis willen verbeteren. Doel van  de  is de
N ederlandse te leren ائالا1   spreken, en eventueel te  leren 
lezen en  schrijven, zodat m en  in de  buurt, op  het werk 
o f  bij instanties zich ايإ^اتلالئال-ا؛ءآلز ، verstaanbaar kan 
m aken.

' ٢ les voor Turkse en Marokkaanse vrouwen:
donderdagavond  van  19.30-21.00  uur  in het Polanen- 
theater, Polanenstraat 174, eerste verdieping. Belang- 
stellenden  kunnen  op  deze  avond  ter kennism aking  
bellen  naar Kees H erm ans, tel. 86 03 00.

Nederlandse les voor Turkse en آ  ط س ل ذ م1ا س ت ا ن ■ vrouwen:
' 19.30-21.00 ٧٧٢ ؛٨   het buurthu is  De

Schroef, W estzaanstraat 63. Ook  hier kunnen  belang- 
stellenden  binnenstappen: Batienne  Tholen, rel. 
826397 .

W ilt ٧ er meer over weten?
H ebt ٧ Turkse o f  M arokkaanse buren, m aakt u  hen  dan  
a tten t op  de  m ogelijkheid  to t het volgen van  de 
N ederlandse  le؛؛. Vaak  zullen  zij deze N ederlandse  tekst 
niet kunnen  lezen.
W ilt ook  ٧ er m eer over weten? Vraag er naar bij 
buurthu is  Spaarndam , Nova Zem blastraat 90a. 
Telefoon: 82 97 70. Vragen  naar Lex van Andel

het tropenmuseum
We moesten ook nog toneelspelen in het 
Tropenmuseum. Het ging over slavernij.
Ik was de slaaf en Mario, DenniSj Iha- 
mi, Jopie en Raymond.
Wij moesten van Meneer Hardebol werken 
en dat was zwaar.
Sommige mensen kregen een bochel er 
van. Als je niet hard werkte kreeg je 
zweepslagen en daar gingen de mensen 
dood van. ع؛ ̂م ا

as 5b S^arndammerschool'-،■"؛



AILES OVER HET ABC
heel vervelend en  kan je daar vervelend gaan  doen. En 
andersom , als ؛e je gedachten  niet bij je werk kan 
houden , dan  mis je de  uitleg  van de  onderwijzer en 
raak je achter m et je werk.

HOE KAN  HULP VAN  HET ABC INGEROEPEN 
WORDEN!

Meestal is het zo dat de school hulp  vraagt aan  het 
ABC. D at kan  de  school alleen  doen  als zij daar eerst 
m et de  ouders over gesproken  heeft. Maar ook  ouders 
kunnen  zich erover zorgen m aken  dat het m et hun  kind  
op  school niet goed  gaat. H et spreekt vanzelf, dat 
ouders dan  het beste naar de leerkracht van hun  kind  
kunnen  stappen. Soms ook zullen  de  leerkrachten  en 
ouders besluiten  het ABC om  advies te  vragen. Toch 
kan  het voorkom en, dat de  school de  problem en ؛آاال   zo 
zwaar ziet en  hu lp  van  het ABC niet nodig  vindt, m aar 
dat de  ouders zich ongerust blijven  voelen. Dan  
kunnen  ook ouders contact opnem en  m et het ABC. 
H et ABC  bektjkt dan  samen m et ouders en school, wat 
verder gedaan  kan worden.

HOE HELPT HET ABC?

H et ABC  heeft regelm atig  besprekingen  m et school 
over de  kinderen, waarvoor de  school advies heeft ge- 
vraagd. Aan  deze  ’k inderbesprekingen’ op  school, kan  
behalve de  school en  m ensen  van het ABC ook de  
schoolarts en  de  schoolzuster deelnem en. In  elk geval 
wordt wel aan  de  schoolarts doorgegeven, dat voor een 
bepaald  kind  het ABC  is ingeschakeld. O p  die  be- 
spreklngen  wordt bekeken  o f  verdere inform atie  nodig  
is. £٢ kan  afgesproken  worden  dat het ABC in  de  klas 
kom t observeren, o f  dat het een  didactisch  of 
psychologisch onderzoek  doet. Soms wordt inform atie  
aan de  schoolarts gevraagd, om  na  te  gaan  o f  de school- 
problem en  ook  een  lichamelijke oorzaak hebben, zoals 
bv. dat het kind  soms niet goed  hoort. Ook  kan  het 
soms erg belangrijk  zijn  dat het ABC  van ouders 
inform atie  krijgt en  hoe  zij tegen  de problem en  aan- 
kijken. D an  neem t het ABC  contact op  m et de  ouders, 
in de  regel doet dat de  schoolm aatschappelijk  werkster. 
O p  grond  van die  gegevens bekijkt het ABC samen  m et 
de school hoe de problem en  van het kind  het beste 
kunnen  worden  aangepakt op  school. Soms ook bekijkt 
het ABC  sam en  m et de  ouders, o f  er in  de  situatie  thuis  
ook wat gedaan  kan worden. H et kan bv. zijn  dat het 
gezin  in  een  veel te kleine woning  woont en  het kan 
ook zijn, dat het kind  een  wat andere  aanpak  nodig  
heeft.
In  elk geval vindt het ABC het heel belangrijk, dat de 
ouders goed  op  de  hoogte  gehouden  worden. Meestal 
gebeurt dit door de  onderwijzer van het kind. Soms ook 
door de  schoolm aatschappelijk  werkster als zij contact 
heeft m et het gezin. Als door het ABC  een  kind  
didactisch  o f  psychologisch is onderzocht, kom t de 
psycholoog o f  de  pedagoog  vaak samen  m et de leer- 
kracht d it onderzoek  thuis  o f  op  school m et de ouders 
bespreken.

DE ADVIEZEN 
HET ABC GAAT  BIJ HAAR HULP VAN  DE 
VOLGENDE IDEEEN UIT:

W anneer een kind  extra hu lp  nodig  heeft, m ag  het niet 
daarom  een  uitzonderingsgeval worden, extra hulp  
m oet een  vanzelfsprekende  zaak zijn  en  onopvallend  
gebeuren.

—  De hu lp  die  het kind  gegeven wordt, m oet zoveel 
mogelijk  in zijn  eigen om geving  plaats vinden. Pas 
w anneer het echt niet anders kan, kan gezocht worden 
naar hulp  bu iten  de  klas o f  op  een  andere  school.

—  W anneer  het kind  op  school problem en  geeft, 
doordat er thuis  m inder  gunstige  om standigheden  be- 
staan, heeft de  school wat het onderwijs betreft toch de  
taak  om  het kind  zo goed  mogelijk  op  te vangen. H et 
kan  niet zo zijn  dat de  school denkt: ’W ij hebben  het 
niet veroorzaakt, dus we hoeven  er niets aan  te d o e n .’

H ieronder geven we een  paar voorbeelden  van af- 
spraken  en  adviezen  die uit deze kinderbespreking  
kunnen  voortkom en.

Vervolg (ABC) 
zie pag 8 - kolom  3

SAMENWERKING BINNEN  SCHOLEN

W e  hoeven  niet ver om  ons heen  te  kijken  om  te zien 
dat o ^ e ^ js v e r n ie u w in g  onrust b innen  schoolteams 
teweeg  brengt. W aar vroeger dingen  bedekt werden  
(stilzwijgende afspraak: niem and  bem oeit zich m et de 
klas van een  ander) geeft onderwijsvernieuwing  allerlei 
aanleiding  om  klassesituaries en  m anieren  van  werken  
en  om gaan  m et kinderen, de  relatie tussen  kinderen  en  
leerkracht, de  verhoudingen  leerkrachten  onderling, 
leerkrachten-hoofd  ter discussie te  stellen.
Conflicten  zijn onverm ijdelijk. H et belang  van de  
kinderen  dien t steeds de doorslag te  geven. Een 
ervaring  is dat de beste m anier voor leden  van een  
schoolteam  om  elkaar te  leren  kennen, vertrouwen  
w innen  is: een  gezam enlijke  activiteit, samenwerken  bij 
project, m aar ook  bij feest, toneel e.d . Bij een  aantal 
onderdelen  wordt ook  m et ouders sam؛*ngewerkr.

HULP AAN ^ ^ E R E N  
MET PROBLEMEN OP 
SCHOOL

H et ABC is er ook voor hu lp  aan  kinderen, die آأا0ظ1ا ‘- 
m en  hebben  op  school. Voor die  hu lp  zijn  bij het ABC 
psychologen, pedagogen  en  scho^m aatschappelijk  
werkers werkzaam. H et ABC  gaat niet zelf m et de  
kinderen  aan  het werk m aar geeft advies aan  de  leer- 
kracht over de  aanpak  op  school en  ook, als dat nodig  
zou  zijn, de ouders dat prettig  vinden, het contact op  
m et de  ouders.
O m  goed  advies te geven moet soms verder bekeken  
worden  waarom  het kind  problem en  heeft. Daarom  
doet het ABC  ook  psychologische of  didactische onder- 
z oek en  en  observaties in  de klas.

OVER WELKE KINDEREN GAAT  H>;T?

langzam erhand  is m en  steeds m eer gaan  inzien  dat de  
kinderen  uit oude  stadswijken  m inder van het onder- 
wijs profiteren  dan  kinderen  uit de andere  wijken in 
Amsterdam
Zo gaan  kinderen  u it deze  buurten , na  de  lagere school 
eerder naar het lager beroepsonderwijs (LTS en  Huis- 
houdschool) o f  naar een  MAVO  dan  naar de HAVO  of  
het A theneum . Terwijl u it de  onderzoeken  IS gebleken  
dat deze kinderen  ill aanleg  niet dom m er  zijn. H et is 
moeilijk  in  een  paar woorden  te zeggen  wat de  oorzaak  
is van dit achterblijven  in het onderwijs. De  m ateriële 
om standigheden, zoals de  klein؟  w oonruim te, te  weinig 
speelruim te  en  ouder schoolgebouwen, m aken  de 
kinderen  vaak drukken  en  m inder geconcentreerd. D it 
is zowel op  school als thuis  te  m erken. Ook  de  werk- 
situatie  van  de  ouders, zoals ploegendienst o f  werkloos- 
heid  kan  daarbij een  belangrijke rol spelen. Daarbij 
kom t dat het kind  op  school vaak dingen  leert, waar hij 
in zijn  dagelijks leven verder weinig  m ee  kan. School en 
thuis  zijn  daardoor voor het kinder twee gescheiden 
werelden.
In  de  inhoud  van de  schoolboekjes bijvoorbeeld, is 
weinig terug  te  vinden  wat kinderen  in  hun  dagelijks 
leven m eem aken. O nderw erpen  als: kleine  behuizing, 
m et m eerdere  gezinnen  op  één  trap  w onen, renovatie, 
naar de  m arkt gaan, kom  je er niet of  heel weinig 
tegen.

OVER WELKE PROBLEMEN GAAT  HET?

K inderen  kunnen  problem en  hebben  m et de leerstof. 
W e  noem en  dat leerproblem en. Zo zijn  er kinderen  die 
veel m oeilijkheden  hebben  m et rekenen, anderen  weer 
m et taal o f  lezen  of  schrijven. Som m igen  hebben  
problem en  bij m eerdere  vakken. Er zijn  ook kinderen, 
die eigenlijk  geen  m oeite  hebben  m et de  leerstof, m aar 
die door hu n  gedrag  op  school problem en  hebben. D at 
zijn  kinderen  m et gedragsproblem en. Die problem en  
kunnen  ook weer heel verschillende oorzaken  hebben. 
Vaak denk  je  bij gedragsproblem en  aan  kinderen  die 
last veroorzaken. D at hoeft helem aal niet. Er zijn  -nder؛ 
daad  kinderen  die druk  zijn  en  soms m et andere  
kinderen  in  botsing  kom en, m aar er zijn  ook kinderen  
die  je nauwelijks opm erkt om dat zij heel stil en  terug- 
getrokken  zijn. D at is ook  niet goed. Ook kunnen  
kinderen  erg veel m oeite  hebben  zich te  concentreren  
om dat ze erg  dm k  zijn  o f  juist om dat ze vaak weg- 
drom en.
Soms is het zo, dat een  kind, dat m oeite  heeft m et 
leren, ook gedragsproblem en  heeft en  andersom . D at is 
ook  logisch, w ant als het leren  je niet lukt, dan  is dat

Doelen van onder^js- 
vemieu^ng en begeleiding

H et ABC wil bijdragen  tot:
—  veranderingen  in  het onderwijs waardoor kinderen  

m et plezier naar school gaan  en  zin  krijgen  in  te 
leren  waardoor de basis voor latere leerm otivatie en 
zelfvertrouwen  gelegd  wordt (om  dat te  bereiken  
wordt er m et de  scholen  vooral aan  gewerkt dat de  
inhoud  van het onderwijs begrijpelijk  en  zinvol is 
voor de  kinderen; dat kan  door buurt en  wat de  
kinderen  daar bezig  houd t centraal te  stellen; deze 
aanpak  wordt ook  w؛:l thematisch onderwijs of  
projectonderwijs genoem d; zie als voorbeeld  
SPE I£N  EN  RECREATIE van het Scholenproject 
waar het ABC  in  onze  buurt aan  deelneem t)

—  het vormgeven  aan  de  samenwerking  tussen  ouders 
en  school;

—  het verbeteren  van ل  آ  sam enwerking  school en 
andere  jeugdinstellingen;

—  het streven in de  bu u rt naar m eer en betere  onder- 
wijsvoorzieningen  voor kinderen  en  ouders.

SAMENWERKINGSVORM  MET SCHOLEN

Doorgaans heeft de  schoolbegeleider op  vaste tijden  
contact m et het schoolhoofd  (of een  vertegenwoordiger 
van het schoolteam ). H oofd  en  schoolbegeleider 
bereiden  de  team vergaderingen  voor, bespreken  de 
sam enwerkingsafspraken  vóór, werken de  afspraken  die 
in het team  gem aakt zijn  u it e.d . Zoveel mogelijk  is de  
schoolbegeleider bij team vergaderingen  aanwezig.
Aan  het begin  van  het schooljaar worden  m et de 
afzonderlijke  scholen  sam enwerkingsafspraken  gem aakt 
over:
—  de  individuele  begeleiding  van kinderen  die  extra 

hu lp  nodig  hebben; de  schoolm aatschappelijk  
werker van het ABC is de  centrale  figuur bij deze 
individuele  begeleiding;
soms is een  onderzoek  nodig  door de  pedagoog- 
didakricus of  de psycholoog (de laatste  personen  
zijn m eer specialist op  het gebied  van ontwikkeling  
van kinderen  o f  leerprocessen); 
vanuit de  individuele  begeleiding  onderhoud t de 
sc l^o lm ^ tsch ap p e lijk  werker contacten  m et ouders, 
niet slechts individueel, m aar ook m et groepen  
ouders zoals gezam enlijke  oudercommissies, ouder- 
werkgroep, speelgoedproject e .d .;

—  de  zogenaam de  systeem begeleiding; hierbij gaat het 
om  zaken  als: wil de  school hu lp  van het ABC bij 
vernieuwing  van  het taalonderwijs, bij streven ستال 
m eer differentiatie, het invoeren  o f  verbeteren  van 
groeps- of  kringgesprekken, teamdiscussie over 
schoolwerkplan  e .d .;

-  welke toetsen  zullen  worden  afgenom en  op  het 
gebied  van lezen, taal, rekenen  enz.;

—  hoe  de  gezam enlijke  sam enwerking  m et instanties 
in de  buurt zal zijn  (buurthuis, bibliotheek) en  hoe 
ieders bijdrage  daarin  zal zijn; bijvoorbeeld  of  het 
ABC  onderw ijskundig  zal bijdragen  aan  het 
Scholenproject, klassebezoek, bibliotheek  e .d .;

—  hoeveelheid  en  tijdsstippen  besprekingen  en  ver- 
gaderingen  + wijze van rapportage  en  vastleggen 
van afspraken  en gezam enlijk  beoordelen  van voort- 
g؛mg■

SAMENWERKING  TUSSEN SCHOLEN

O m dat de  kern  van de  onderwijsvernieuwing  maat- 
schappelijk  van  aard  is (lil. in  relatie ة  الا ؛ ا m ا et situatie  
van kinderen  thuis, ؛٨  de  buurt, plaats van de  school in 
de  buurt) is het logisch dat scholen  als buurtvoor- 
zieningen  m et soortgelijke problem en  en  veranderings- 
doelen  sam enwerken, elkaar ondersteunen, ideeën  uit- 
wisselen, eikaars deskundigheid  aanvullen  enz. Ge- 

projecten  zijn daar een  goed  voorbeeld  van. 
H et ABC  wil deze  uitwisselingen  en  collegiale onder- 
steuning  stim uleren  in de  vorm  van het beleggen  van 
sc h lb u u rt-v e rg a d e rin g e n  voor طل<آلت ا-اا'اآللت  van  de- 
zelfde leerjaren  van verechillende scholen (1.0. en  k.o. 
en  soms ook k.o. en  eerste klas leeıkıaclıten). In de 
jaren  '7 3 -’75 hebben  veel van deze buurtvergaderingen  
tussen  scholen  plaats gevonden; onlangs —  n .a .v .  het 
speelgoedproject —  is er weer opnieuw  een  begin  mee 
gem aakt. D e  reacties van  leerkrachten  zijn positief. 
B uurthuis en bibliotheek  zijn  nauw  bij deze activiteiten  
betrokken.


