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Paul Vossen is per 17 mei jl.
benoemd als nieuwe voorzitter van
de Raad van Toezicht van Stichting
kom Leren. Hij was al lid van de RvT
en neemt nu de voorzittershamer
over van Emiel van Helsland.
De heer van Helsland heeft besloten om terug te treden als voorzitter van de RvT
van Stichting kom Leren vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. De Raad
van Toezicht en het College van Bestuur respecteren zijn besluit en spreken hun
waardering uit voor zijn inzet en zijn verdiensten voor de Stichting kom Leren.

Grote verdiensten
Emiel Helsland is van grote betekenis geweest voor de Stichting kom Leren.
In zijn tijd kwam de fusie tussen Stichting jong Leren en Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland tot stand. Mede door zijn toedoen slaagden beide stichtingen er
in om de Stichting kom Leren te vormen. “Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de
stichting waarvoor de organisatie hem zeer erkentelijk is. Kom Leren wenst de
heer Van Helsland nog een mooie tijd toe waarin hij met trots kan terugkijken op
zijn verdiensten voor de stichting.”

De nieuwe voorzitter, Paul Vossen
De nieuwe voorzitter, Paul Vossen, is geen onbekende binnen Stichting kom Leren.
Hij is woonachtig in Maastricht en heeft ruime bestuurlijke ervaring; onder andere
als bestuursvoorzitter van de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland
en als lid van de RvT van de huidige stichting.

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht
tel: 043 41 00 300
info@kom-leren.nl
www.kom-leren.nl

Klaar voor de start
Het klimaat op de arbeidsmarkt is
zelden zo gunstig geweest voor startende leerkrachten als op dit moment.
Voor het eerst sinds jaren kunnen alle
afgestudeerden aan de Nieuwste Pabo
gelijk aan de slag. Sterker nog: ze
kunnen kiezen wáár ze dat gaan
doen. Een geweldige luxe die ons
op het idee bracht om twee starters bij onze stichting eens aan de
tand te voelen over hun ervaringen.
Zijn ze klaar voor de start?
Geen eenrichtingsverkeer
Sittah Huntjens is, in tegenstelling tot Ignace Wisniewski, een
echte beginneling. Op het moment van ons gesprek is ze nog
actief als LIO-stagiaire in groep 6
op Basisschool Sint Pieter van
ons collega bestuur in Maastricht, MosaLira. Na de zomervakantie begint ze aan haar
eerste echte baan in groep 4
op Basisschool de Cramignon
in Eijsden. Sittah heeft bewust gekozen voor Stichting kom
Leren omdat ze haar ontwikkelingsperspectief wil verbreden
en altijd op zoek is naar persoonlijke groei.
“Mijn sollicitatiegesprek bij kom Leren ging eigenlijk vanzelf,”
vertelt Sittah, “het was geen eenrichtingsverkeer, zoals dat
weleens het geval kan zijn. Ik had niet het gevoel dat ik voor
het vuurpeloton stond, in tegendeel, men was oprecht geïnteresseerd in mij en wat mij drijft als leerkracht en als mens.”
De meest in het oog springende eigenschap van Sittah is
haar aangeboren nieuwsgierigheid. Ze wil de wereld om haar
heen letterlijk en figuurlijk ontdekken en haar ervaringen gebruiken om daar beter van te worden. Vandaar haar interesse in reizen.
“Ik ga van de zomer eerst een grote reis maken,” zegt Sittah,
“andere culturen leren kennen en mijn horizon verbreden.
Dat verleggen van mijn grenzen probeer ik eigenlijk bij alles
altijd te doen.” Het is één van de karaktertrekken die ze gemeen heeft met Ignace Wisniewski . Ignace heeft als stelregel dat een dag niets geleerd, een dag niet geleefd is.

Twijfel
In 2017 maakte Ignace de
overstap naar MBS De Poort,
waar hij werd verwelkomd
in een – zoals hij zelf zegt –
‘warm bad’.
“Het voelde op de een of andere manier als thuiskomen,”
vertelt Ignace, “iedereen is zo
betrokken bij de school en het
team is heel hecht. De deuren
staan letterlijk altijd open.
Iedereen houdt mij in de gaten om te zien of ik me wel goed
voel. Dat is echt een verademing.” Een aantal maanden
daarvoor had hij ontslag genomen bij zijn vorige werkgever,
waar hij 8 jaar lang in groep 6 had gestaan. Maar na die acht
jaar begon bij Ignace de twijfel te knagen. Hoewel hij van
zichzelf zegt geboren te zijn voor het onderwijs, ging hij zich
afvragen of hij dit wel wilde tot aan zijn pensioen.
Wilde hij überhaupt wel leerkracht blijven? Die fundamentele
vraag deed hem besluiten om zijn baan op te zeggen zonder
dat hij een alternatief achter de hand had. Het nemen van
een dergelijke rigoureuze stap is tekenend voor de overtuiging
waarmee Ignace alles doet. Als hij ergens voor gaat, dan
gaat hij er vól voor. En dat geldt zeker nu voor zijn baan op
de Poort.
“Ik draai de combinatiegroep 7/8,” zegt Ignace, “en de waardering die ik elke keer terugkrijg van de leerlingen, van collega’s én van de directie, is enorm stimulerend. Ik hoop dat ik
dit nog een hele tijd mag doen, want ik leer nog iedere dag!”

Hélène Knops
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Intussenop

socialmedia
14-02-2017

23-02-2017

“Één maand Donald Trump”, werkstukken van groep 8 @ Basisschool de Den.
21st century skills:
kritisch denken / samenwerken
#great!

24-02-2017

Vasteloavend!
De rockchicks vaan de Keerkring.

07-03-2017

Insectenhuisjes maken met groep 5 en 6.
Dit i.s.m. Scouting Valkenburg. Benieuwd of er diertjes komen wonen in onze
‘Luxe Villa’
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Een delegatie van de kinderen heeft vandaag een cheque overhandigd aan het
Ronald Mac Donaldhuis in Maastricht. Dit was de opbrengst van de boekenbeurs
die tijdens de Nationale Voorleesdagen werd gehouden. De opbrengst van € 177,krijgt zo een hele mooie bestemming!

We hebben vanochtend in de techniekles torens gebouwd van zelf gekozen
materialen. Natuur...Takjes verzameld uit de Gouden Wereld... Rekenen...
Passen en meten...Taal en Taalbegrip. Dik, dun, hoog, laag, naast en onder...
alles komt aan bod bij de kanjers van groep 3! #techniek #onderwijsinsamenhang
#groep3 #kind-centrumdynamiek

09-03-2017

Actief burgerschap in 7/8. Het interpreteren van meningen en feiten.
Een werkvorm om onderscheid tussen beiden leren te maken.

09-03-2017

BS De Cramignon kreeg taalles,
gegeven door een docent drama. Super leuk om op deze manier te leren!

09-03-2017

09-03-2017

10-03-2017

11-03-2017

Playing for Success - gisteren hebben de kinderen van de dinsdaggroep een overheerlijk driegangenmenu gekookt voor niemand minder dan onze speciale gasten in
restaurant “langs de lijn”. De kinderen hebben ontdekt wat er allemaal komt kijken
bij het bereiden van een frisse salade, een gezonde pasta en een kleurrijk toetje.
Iedereen heeft heel goed zijn best gedaan in de keuken, en wij zijn hartstikke trots op
al onze toppers. Wij bedanken graag alle ouders voor hun komst. Tot volgende week!
Opening project “ Europa”: vanmiddag werd middels een klein reisbureau het project Europa geopend. Juf Cecile wilde op vakantie en de leerkrachten promoten
hun gekozen land. Komende weken gaan de kinderen in groepjes van 4 in hun eigen groep met het thema aan de slag.

Stokkenbrug... Bouwen én Vertrouwen op elkaar✩ #groep7 #bouwen #vertrouwen

Kunstzinnige en educatieve muur in basisschool de Keerkring
Op vrijdag 10 maart is de ‘Kunstmuur’ officieel in gebruik genomen door de leerlingen van basisschool de Keerkring en wethouder Kunst en Cultuur Jo Bisscheroux.
Basisschool De Keerkring in Cadier en Keer huisvest sinds een aantal weken een
eigen kunstgalerie. Een klein stukje museum op een van de muren in de school laat
een diverse kunstcollectie zien. De kunstwerken zijn veelal van regionale kunstenaars,
bestaande uit diverse kunstvormen. Van portretten tot landschappen, fotografie en
olieverf, van abstract tot figuratief, grote en kleine werken. De bedoeling is dat de
Kunstmuur gebruikt wordt om de lessen te verbinden aan de kunstgalerie die de
Keerkring nu tot haar beschikking heeft. De leerlingen leren zo over kunstgeschiedenis,
kunststromingen en kunstenaars.
Nieuw leven
De kunstwerken zijn bij de Keerkring in bruikleen gegeven door de Gemeente Eijsden-Margraten. De gemeente heeft een eigen kunstcollectie, waarvan het grootste
gedeelte een plaats heeft in het ‘Huis van de Burger’ Margraten. “Sommige werken
kunnen vanwege plaatsgebrek niet getoond worden en zijn opgeslagen. Dat is zonde, kunst moet gezien worden. Daarom is de gemeente blij met het initiatief van de
Keerkring, nu de kunstwerken een nieuwe educatieve functie hebben” aldus wethouder Bisscheroux. Foto, Gert Lammer.

15-03-2017

Het “stemlokaal” is geopend @ Basisschool de Den! Groep 8 stemt vandaag op locatie “de Den”!
ABB Nutsschool stemt in haar eigen stemlokaal.
De eerste stemmen zijn geteld! Nu jij nog! Afgelopen dinsdag maakten de kinderen van
de Nutsschool alvast dankbaar gebruik van de stemhokjes voor hun project ‘verkiezingen in de bovenbouw’. Er waren 76 stemmen te verdelen. De Partij Van Plezier en de
Partij Van het Lichaam gaan een coalitie vormen en mogen 1 schooldag bepalen.
Ga naar de stembus en bepaal mee wie het in Nederland de komende 4 jaar voor het
zeggen krijgt.
Weten waar je kunt stemmen? Check www.gemeentemaastricht.nl/stembureaus.
De uitslag op ABB Tangram in Eijsden-Margraten was als volgt:
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun stem mogen uitbrengen bij de
kinderverkiezingen.
De leden van het stembureau (Liv, Fay en Jochem) hebben na afloop de stemmen geteld en de uitslag bekend gemaakt.
Opkomst 94%; D’66 42%, Partij voor de dieren 17%, Groen Links 13%, CDA 10%,
VVD 10%, PVV 4%, ChristenUnie 2%, Piratenpartij 2%
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’t is maar een

spelletje
Maar voor Eric Brouwers betekende dat spelletje een ommekeer
in zijn leven. Geboren in 1962 ging hij op zijn 24ste – na diverse
omzwervingen – naar de Pabo. In de beruchte jaren tachtig, waarin
het werk niet voor het oprapen lag, ging Eric aan de slag als
leerkracht en werkte hij onder andere als begeleider op een
kinderdagverblijf voor verstandelijk gehandicapte kinderen.
Maar pas twintig jaar later ging Eric doen wat hij écht leuk vond.
Dit is het verhaal van iemand die zijn hart volgde en op
zijn bestemming aankwam.
Levensvragen
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“Op zo’n kleine school is het heel prettig maar ook heel hard
werken,” zegt Eric over die periode, “je bent eigenlijk verantwoordelijk voor letterlijk álles. Van onderhoudsklussen tot
en met handelingsplannen. Alles komt op het bordje van de
leerkracht terecht.” De school waar Eric het langste werkte was BS de Keerkring in Cadier en Keer. Daar stond hij tien
jaar lang in groep 4.
“Ik had het er heel erg naar mijn zin,” vertelt Eric, “maar op
een gegeven moment kwam ik op een punt waarop ik mij
ging afvragen wat ik eigenlijk wilde met de rest van mijn leven. Wilde ik leerkracht blijven tot aan mijn pensioen? En het
antwoord daarop was duidelijk: nee.”
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De Pabo
“Tot mijn vierentwintigste heb ik wat gelanterfant,” vertelt
Eric, “ik was niet bezig met studie, werk en carrière. Maar je
hand ophouden bij de sociale dienst is óók niet alles. Vandaar dat ik besloot om naar de Pabo te gaan.” Na zijn studie
werkte Eric een jaar als meester in een groep 8 waarin op
dat moment een aantal Eritrese kinderen zaten. Na dat ene
jaar was er geen formatie meer en hield het werk op, waarna
hij achtereenvolgens aan de slag ging als begeleider van verstandelijk gehandicapte kinderen en later ook volwassenen.
Zijn onderwijsloopbaan kreeg daarna een vervolg bij diverse
scholen van het voormalige SKO-Mergelland. Zo werkte
Eric op BS Sint Jozef in Oost-Maarland en op de Heilig Hart
school in Eckelrade.

Rondje Limburg
Met hulp van een outplacement bureau ging Eric op zoek
naar wat hij diep in zijn hart wilde doen. Daarbij kwam al snel
naar voren dat hij houdt van het amuseren van mensen.
Of het nu gaat om cabaret of het schrijven van een buut,
humor en entertainment zijn onlosmakelijk verbonden met
Erics persoonlijkheid.
Tijdens het outplacementtraject bedacht hij ineens dat hij
ooit, rond de tijd dat zijn vader overleed, samen met een
jeugdvriend een bordspel had gemaakt. Hij viste het spel
van de zolder, plakte het aan elkaar en legde het voor aan
zijn trajectbegeleider. Die reageerde meteen enthousiast en
spoorde hem aan hier ‘iets mee te doen’.

Spelletjes
Eric besloot afscheid te nemen van het klaslokaal en zich
professioneel te gaan bezighouden met zijn grootste hobby:
spelletjes. Samen met oud klasgenoten van de basisschool
Jack Lemmens en Twan Wiermans werd het spel in de huidige
vorm gegoten. Met zijn Rondje Limburg ging hij de boer op

en de reacties waren zeer positief. Zo bood L1 hem een reclame aan op radio en tv en
heeft de zender het spel in de eigen webshop opgenomen. Eric presenteerde zijn spel
bij gemeentes, de provincie en allerlei andere eventuele partners. Het idee om een volledig op de regio toegespitst spel te maken, paste precies in de trend om de provincie
meer op de kaart te zetten. Het vinden van voldoende sponsors om het spel te kunnen
gaan maken, was dan ook niet zo moeilijk. Het spel is inmiddels verkrijgbaar via de
webshop van L1, met de gepersonaliseerde deksels van 10 verschillende gemeenten.
(Eijsden-Margraten, Maastricht, Valkenburg, Gulpen- Wittem, Vaals, Heerlen, SittardGeleen, Kerkrade, Landgraaf en Zuid Limburg.) Leuk als geschenk en leuk om te spelen.

Groepsdynamiek
Inmiddels is het bedrijf van Eric behoor-lijk gegroeid en heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar het houden van (pub)kwizzen. “Ik houd tijdens het spelen van zo’n
kwizz precies in de gaten hoe het publiek reageert en hoe de groepsdynamiek is,”
zegt Eric, “dat is een eigenschap die ik uit het onderwijs heb overgehouden en die
nu goed van pas komt.”
De kwizzen, die Eric in verschillende categorieën aanbiedt, zijn bedoeld voor groepen van allerlei pluimage, van bedrijven tot families en alles daar tussenin. Eric
doet zijn huiswerk elke keer goed, waardoor hij kan inspelen op situaties die zich
ter plekke voordoen. Daardoor is iedere kwis anders, wat het entertainment gehalte alleen maar ten goede komt. Erg leuk om te horen dat er teams op vele andere
plaatsen ook een quiz spelen, maar die van Eric is toch wel favoriet. Hij is net klaar
met de nieuwe enerverende Bierkwizz voor alle dorstige denkers.

Terug naar je basis
Als ik Eric vraag naar eventueel advies voor ex-collega’s in het onderwijs, hoeft hij daar
niet lang over na te denken: “Ga terug naar je eigen basis. Waar word je blij van? Waar
krijg je energie van? Krijg je die nog steeds van het voor de klas staan, ga dan vooral dóór. Is dat niet zo, durf dan eens in de spiegel te kijken en zet de deur open voor
nieuwe kansen. Het grootste risico dat je loopt, is dat je er beter van wordt!”

Nieuws van
Personeelszaken

Sluit je een verzekering af bij Centraal Beheer?
Geef dan door dat je werkgever Stichting kom Leren is
en je ontvangt kortingen variërend van 8 tot 10% op
je inboedel-, aansprakelijkheids- of autoverzekering.

Meer weten over de kwissen van Eric? Kijk dan op www.kwizzmaster.nl

Hélène Knops
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Intussenop

socialmedia
15-03-2017

Groep 1/2 van OBS De Bundeling heeft een bezoek gebracht aan ‘t Teddy Bear Hospital.
Kinderen mochten met een dokter röntgenfoto’s maken, pleisters plakken, spuitjes
bij hun eigen knuffelbeesten geven en nog veel meer! Kijk zelf maar!
https://nl-nl.facebook.com/Bundeling/videos/1886187751396106/

17-03-2017

(Maskerkunst in groep 5) is geplaatst op NutsWereld

18-03-2017

Kom jij ook een kijkje nemen??...
Je bent van HARTE welkom✩... #welkom #opendag #obsbinnenstad — stralend.

21-03-2017

De 3D-printers zijn gearriveerd! Meneer Roger is al druk aan het experimenteren.
Morgen zijn de printers in werking te bewonderen in de hal.
Komt dat zien, komt dat zien!
#21stcenturyskills #ontdekkendleren #detoekomstbegintnu
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https://nl-nl.facebook.com/1392933691035323/videos/1775339529461402/
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21-03-2017

22-03-2017

Groep 6, 7 en 8 nemen volgende week deel aan de “week van het geld” @ Basisschool de Den. Op woensdag 29 maart zullen er gastlessen gegeven worden door
medewerkers van een bank! De mama van Finn en de mama van Nienke en Pepijn
zullen deze lessen verzorgen. Dit project van de Rijksoverheid is een initiatief van
“Wijzer in geldzaken”.

Maastricht is vandaag Boomfeest-Hoofdstad!!
Groep 6 is erbij, samen met de kersverse Stichting Nationale Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde!!
Vandaag heeft BS De Keerkring deelgenomen aan de 60e editie van de Boomfeestdag. In Cadier en Keer, op de Riesenberg, hebben we geholpen om een bos
aan te planten. We hadden super mooi weer en hebben veel geleerd!
Niet alleen over het planten van bomen, ook over het vinden van bijzondere stenen.
Huub Spronck heeft het druk gehad om naar alle gevonden stenen te kijken of het
vuurstenen waren die vroeger gebruikt zijn! Een uitnodiging om er op school eens
over te vertellen volgt!
Gemeente bedankt voor de organisatie.

24-03-2017

Nacheska en Lyan maken voor de hele school pannenkoeken omdat het vandaag
Nationale Pannenkoekendag is. Dames, dankjewel! Ze waren heerlijk!!!

25-03-2017

Wij zijn er klaar voor! Vanaf 11 uur bent u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in ons prachtige kindcentrum! IKC Dynamiek houdt haar open dag het kan!
#opendag #trots #zinin

25-03-2017

We zijn er klaar voor! Komen jullie ook? Onze kraam is tot de nok gevuld# veilinghal/tennishal Gronsveld
Wij zijn er klaar voor! Vanaf 11 uur bent u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in ons prachtige kindcentrum!

24-03-2017

16-05-2017

17-05-2017

23-05-2017

07-06-2017

Sint Gertrudis - Groep 7/8 heeft vandaag een workshop gehad van het CNME:
Cradle 2 Cradle. Hier lag de nadruk op Upcycling en duurzaamheid. De kinderen
hebben een eigen ontwerp gemaakt van een duurzame rugzak voor op de middelbare school. #21st Century Skills

#21stcenturyskills Sint Gertrudis bouwt een speeltuin inclusief hoge toren

De Spiegel bracht vandaag een bezoek aan het Oorlogskerkhof in Margraten.

OBS Binnenstad zet de Fidget Spinner in tijdens taal: oefenen woordenschat,
woorden afbreken en persoonlijk voornaamwoord... Leren is BIG fun!

Op bezoek bij de boer in Sint Geertruid. Groep 5 van Basisschool De Den weet nu
dat appels niet met peren vergeleken moeten worden
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Op 29 maart vond weer de jaarlijkse
kom Leren middag plaats.
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Onder leiding van Bart en Gerard
Alofs van Podiumbijeenkomst,
werd ons personeel geamuseerd,
geïnspireerd en geconfronteerd.

