
 

Oktober 2020 en we zijn op weg naar de 

herfstvakantie. Nog steeds speelt het COVID 

19 virus een grote rol in onze organisatie en 

in ons persoonlijk leven. We dachten dat het 

zo rondom de zomervakantie beter zou gaan, 

maar helaas …. De afgelopen weken laten 

ons zien dat het virus en alle beperkende 

maatregelen ons nog ernstig “plagen”. Veel 

uitval van kinderen en leerkrachten, zorgen 

voor de continuïteit van ons onderwijs, maar 

ook zorgen in onze persoonlijke 

omstandigheden. 

Scholen blijven open en we geven op een zo 

goed mogelijke wijze invulling aan ons 

onderwijs ook wanneer er sprake is van 

uitval van leerlingen en/of leerkrachten. We 

hebben natuurlijk al de nodige ervaring en 

kennis opgebouwd.  Dank voor jullie extra 

inzet, creativiteit en oplossingsmethoden. 

Ja, je betekent veel en middels het presentje 

bij de leraren dag hebben we dat ook 

duidelijk willen maken. Op deze plaats 

nogmaals een woord van dank voor jullie 

extra inzet in deze rare tijden. 

Op weg naar de Herfstvakantie 2020. Een 

vakantie, die je waarschijnlijk ook weer 

aangepast aan de omstandigheden gaat 

invullen. Jammer en vervelend, maar 

desondanks wens ik je veel plezier en even 

de tijd om wat anders dan anders te doen en 

even lekker uit te rusten.  

Harrie Steenstra  

 

 

 

Begroting 2021 

 

De afgelopen weken hebben we alle 

voorbesprekingen voor de begroting 2021 

gevoerd. Elk jaar opnieuw een enerverende 

opdracht en natuurlijk lastig “om uit te 

komen met de centen”, want we willen 

natuurlijk graag “meer”, om ons onderwijs 

nog beter te maken. 

Dit jaar worden we opnieuw geconfronteerd 

met verdergaande krimp. We hebben 

vastgesteld, dat die krimp dit jaar ook nog 

groter is dan verwacht, mede omdat we 

geconfronteerd zijn met een aantal 

verhuizingen van leerlingen uit Achtkarspelen 

naar andere gemeenten. In totaal is de krimp 

ongeveer 85 kinderen. Dat zijn er meer dan 

verwacht. We praten dan over een 

inkomstendaling van ruwweg 400.000 euro 

en dat staat gelijk aan bijna 6 volledige 

arbeidsplaatsen. De afgelopen jaren is de 

krimp grotendeels opgevangen door 

natuurlijk verloop, maar ook zeker door extra 

middelen die we mochten ontvangen        

(werkdrukmiddelen). Komend jaar komen die 

middelen niet en dus zullen we nu “echt” 

moeten krimpen (per 01-08-2021). We hopen 

dat te doen middels opnieuw natuurlijk 

verloop, maar er is zeker een forse 

inspanning nodig.   
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Bovenstaande foto met ons zomerpresentje 

(de veel geprezen rugtas) is de winnaar 

geworden van de wedstrijd: Wie stuurt de 

leukste foto van de rugtas in?  Er waren 

zeven inzendingen en er waren vele mooie 

bij, maar de jury heeft deze uitgekozen. 

Inmiddels heeft Sander Mientjes (leerkracht 

JLS en De Mansarde). Sander heeft zijn bon 

inmiddels ontvangen (zie de foto hier onder).    

 

 

  

 

 

Nieuwe schoolondersteuningsplannen (SOP) 

Alle scholen van Noventa hebben in 

september ( na voorwerk) nieuwe 

schoolondersteuningsplannen geschreven. 

Een aantal jaren geleden hebben we deze 

zogenaamde SOP’s gemaakt op basis van het 

voorgeschreven model van het 

samenwerkingsverband Fryslan. Nu mochten 

we zelf een model kiezen. Een school moet 

een dergelijk plan hebben om zich te 

verantwoorden hoe de zogenaamde basiszorg 

en de speciale zorg, die school wel- en niet 

kan bieden. Met andere woorden: Welke 

zorgvragen kunnen we wel opvangen binnen 

onze school en welke kunnen we niet 

opvangen. Na de herfstvakantie zullen alle 

SOP’s op de website van de scholen staan.   

 

 

Ook wanneer je 

geleerd hebt hoe 

iets niet moet 

heb je wat 

geleerd ! 

 



Griepvaccinatie 

De laatste jaren biedt Noventa haar 

medewerkers aan om zich op kosten van 

Noventa te laten vaccineren voor de griep.  

( Oh ja wetenschappelijk is bewezen dat het 

werkt). Je snapt dat wij zeker in deze huidige 

Corona tijd met al veel uitval het vaccineren 

tegen de griep enorm willen stimuleren.  

Daarbij blijft het vrijwillig.  

Ook dit jaar wilden we dat wederom graag 

doen en we hebben de oproep al gemeld bij 

jullie. Helaas wat bleek: Onze partner in 

dezen, de Arbodienst, heeft te weinig vaccins 

en kan ze dus niet aanbieden. We hebben 

ons nu al gemeld voor volgend jaar.  

Dus plan B.  

1. Zelf bij je eigenapotheek het 

griepvaccin aanschaffen; 

2. Bij de eigen huisarts een consult 

afspreken voor het toedienen van de 

vaccinatie; 

3. De gemaakte kosten kunnen bij 

Noventa worden gedeclareerd door 

middel van het opsturen van de 

facturen naar m.dehek@noventa.nl; 

4. Het stafbureau handelt de 

administratie en uitbetaling verder 

af.  

 

Als je leerling wilt 

verleiden tot leren 

moet je eerst zijn 

hart raken, daarna 

pas zijn hersenen. 
 

Boek: de volgende aanrader!!!!! 

Onlangs verscheen dit boek van Marcel 

Schmeier. Marcel is bekend van de Expliciete 

Directe Instructie (EDI) en in dit boek gaat hij 

in op meer het inhoudelijke deel van jouw 

instructie. Hoe kun je verbeteren met mooi en 

passend bordwerk. Lezenswaardig en dan dit 

nog: Alle scholen hebben dit boek in hun 

bezit. Dus het is er!!!! 
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Renovatie /verbouw JLS Surhuizum. 

 

 

 

De puzzelstukjes van de JLS vallen op hun plaats  

Agelopen voorjaar is de JLS in Surhuizum grondig 
verbouwd/ gerenoveerd. 
Een hele klus….wat een bende is het geweest, wat 
een overlast, wat een stof. 
Een groot compliment voor alle teamleden van de 
JLS is op zijn plaats. 
Ze moesten zich vele malen maar weer aanpassen 
en roeien met de riemen die er waren. 

Ondanks dat heeft er nooit één collega geklaagd, 
toppers zijn het!! 
 
In het schooljaar 2018-2019 zijn we ons als team 
gaan bezinnen op onze onderwijskundige visie. 
Hoe willen we werken? 
Wat zijn onze dromen en……welke willen we écht 
verwezenlijken? 
Een waardevol proces, waarin we elkaar als 
collega’s beter hebben leren kennen en waarbij we 
heel duidelijk vanuit ieders eigenheid een inbreng 
mochten hebben op de schoolvisie. 
We hebben door middel van metaforen/ beelden 
ons verhaal proberen duidelijk te maken. 
Immers: “een beeld zegt meer dan 1000 woorden”. 
 
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we 
onze werkomgeving passend wilden maken aan 
onze werkwijze. 
Het resultaat is verbluffend mooi geworden 
én…….het werkt echt!! 
Het is net of de puzzelstukjes op hun plaats 
vallen…… 
Gemeente en Noventa hartelijk bedankt! 
We kunnen weer jaren vooruit met ons mooie- en 
inspirerende schoolgebouw. 
 
Hesder Hoekstra 

 

 

 

 



Leuk onderzoek !!!!!! lezenswaardig.  
 

Wat jouw gezicht verraadt  

TEKST BEA ROS GEPUBLICEERD OP 06-10-

2020  

‘Die leraar heeft de pik op mij.’ Je hoort het 

een leerling zeggen, verongelijkt en 

verdedigend (‘Ik kan toch niets goed doen bij 

hem’). Soms zit er een kern van waarheid in. 

Leerlingen voelen namelijk haarfijn aan hoe jij 

over hen denkt, of je bijvoorbeeld een hoge 

pet van hen op hebt of juist niet. Sterker nog, 

ze lezen het van je gezicht af.  

 

Onderwijspsychologen Elisha Babad, Frank 

Bernieri en Robert Rosenthal hebben dat 

onomstotelijk aangetoond. Ze lieten leerlingen 

en leraren kijken naar video’s van hun totaal 

onbekende leraren. Toch spraken de 

gezichtsuitdrukkingen, houding, gebaren en 

woorden van deze leraren boekdelen: ze 

vertelden precies of de gefilmde leraar een 

leerling slim, leuk of hopeloos vond. 

 
Tien-seconden proef  

Al in 1968 had Rosenthal in zijn beroemde 

Pygmalion-experiment aangetoond dat 

verwachtingen van leraren invloed hebben op 

de prestaties van leerlingen: als jij denkt dat 

een leerling iets niet kan, gaat hij zich 

daarnaar gedragen. Sindsdien hebben 

onderzoekers, waaronder Rosenthal zelf, dit 

proces van de selffulfilling prophecy verder 

uitgeplozen. 

Babad en zijn collega’s wilden weten hoe 

leraren hun verwachtingen precies 

overdragen. Ze bedachten hiervoor de tien-

secondenproef. Eerst maakten ze opnames 

van leraren (po en vo) die praatten over en 

tegen twee leerlingen uit hun eigen klas, 

eentje van wie ze hoge verwachtingen hadden 

en eentje van wie ze minder verwachtten. 

Hieruit stelden de onderzoekers ultrakorte 

videoclips, van tien seconden, samen waarin 

alleen de leraar te zien was. Bovendien 

maakten ze verschillende versies van de clips: 

alleen geluid, alleen beeld 

(gezichtsuitdrukkingen, houding, gebaren) en 

een combinatie. Deze clips schotelden ze in 

willekeurige volgorde voor aan leerlingen van 

10, 13 en 16 jaar, aan leraren in opleiding en 

aan ervaren leraren. 

De beoordelaars moesten bij elk filmpje drie 

vragen beantwoorden: heeft deze leraar een 

hoge of minder hoge pet op van de leerling? Is 

deze leerling wel of niet geliefd bij zijn leraar? 

En wat valt je op aan het verbale en non-

verbale gedrag van de leraar? 
 
Woord versus gebaar  

Van jong tot oud wisten de beoordelaars 

feilloos het antwoord op de eerste twee 

vragen (hoge of lage verwachtingen, wel of 

niet geliefd). En dit dus zonder dat ze een 

leerling in beeld kregen; ze gingen louter af op 

wat ze hoorden en zagen van de leraren. Tien 

seconden woord, gebaar en 

gezichtsuitdrukking bleken voldoende om 



verwachtingen en affectie van leraren aan af 

te lezen. 

In de clips waarin leraren praatten over een 

leerling (waar deze niet bij was), lieten de 

beoordelaars zich vooral leiden door de 

verbale signalen: woorden en toon. Dat is niet 

zo gek, want leraren hoeven in zo’n situatie 

geen blad voor de mond te nemen, de leerling 

hoort het toch niet. 

Wanneer leraren praatten tegen een leerling, 

bleken de videoclips zonder geluid voor 

beoordelaars informatiever. Ook dat is niet 

vreemd: in de klas letten leraren meer op hun 

woorden, ze proberen elke leerling netjes en 

vriendelijk te bejegenen. Maar hun 

lichaamstaal (gebaren en 

gezichtsuitdrukking) verraden kortom nog 

steeds hun gevoelens en verwachtingen. 

Dat zit ’m in bepaalde gedragingen en in de 

houding van de leraar, wisten Babad en 

collega’s uit eerder onderzoek. Daarom 

vroegen ze hun beoordelaars om de leraren te 

karakteriseren: is deze leraar warm of koud, 

flexibel of rigide, toegeeflijk of streng, 

vriendelijk of vijandig, ontspannen of 

gespannen, enthousiast of onverschillig, niet 

of wel overheersend? Ook hier weer 

oordeelden de videokijkers vrijwel unaniem: 

tegenover een leerling van wie de leraren 

hoge verwachtingen koesterden, spreidden 

deze meer warmte, enthousiasme en 

flexibiliteit tentoon. De kijkers zagen dit 

vooral aan het non-verbale gedrag. Ook hier 

geldt weer: leraren kunnen hun woorden 

beter sturen dan hun, meer onbewuste, 

lichaamstaal. 

Als leerlingen de lichaamstaal, woorden en 

toon zelfs oppikken bij leraren die zij 

helemaal niet kennen, zo stellen Babad en 

collega’s, hoe moet dat dan wel niet zijn bij 

hun eigen leraren? Van die laatsten ontvangen 

ze immers dag in dag uit signalen. 

https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads

/def%20TBU19_BOEK_Gelijke%20kansen%2

0165x240%20ZW_BW%201e%20druk_DIGIT

AAL_DEF.pdf 

Via deze link is dit boek te downloaden  
. 

 
 
Kijk met nieuwe ogen  

Babad en collega’s legden met hun onderzoek 

de vinger op een zere plek: leraren kunnen in 

woorden hun verwachtingen wel verdoezelen 

of verzachten, maar hun lichaamstaal spreekt 

boekdelen. Die onbewuste signalen weten 

leerlingen feilloos op te pikken. Hoe jong ze 

ook zijn, je kunt ze niet voor de gek houden. In 

het slechtste geval concluderen ze: ‘Mijn 

leraar denkt dat ik het niet kan.’ Maar je wilt 

ze juist laten zien: ‘Mijn leraar denkt dat ik het 

kan!’ 

Natuurlijk probeer je als leraar geen 

stiefkinderen te maken. Maar jij bent ook 

maar een mens en onwillekeurig draag je toch 

uit wat in je hoofd zit. De truc is om je hoofd 

een andere kant op te sturen. Je kunt jezelf 



trainen om hoge verwachtingen van ál je 

leerlingen te koesteren. Bijvoorbeeld door 

bewust je oordeel op te schorten en leerlingen 

elke dag weer een nieuwe kans te geven. Pin 

leerlingen niet vast op hun falen van gisteren, 

maar ga uit van hun mogelijke groei morgen. 

Met jezelf als helpende kracht om dat te 

bewerkstelligen. Zo verinnerlijk je hoge 

verwachtingen en straal je die vanzelf uit naar 

je leerlingen. 

 

 

 
 

 
 
Geniet van een 
prachtige 
kleurrijke 
herfstvakantie !!!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook eens met nieuwe ogen naar jezelf. 

Met je collega’s kun je een tien-seconden proef 

doen: maak video-opnames van elkaars lessen 

en bespreek die samen. Juist omdat je je vaak 

niet zo bewust bent van je eigen 

communicatie en lichaamstaal, kan dat heel 

verhelderend werken. Pep elkaar op om 

telkens weer met een frisse, positieve blik 

naar leerlingen te kijk 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


