
VAN DE REDACTIE
De eerste weken van het nieuwe
schooljaar zijn al weer voorbij. De
media hebben zich rustig gehouden al
werden de vallessen en de afschaffing
van de vrije woensdagmiddag onder
de aandacht gebracht. En ook - al wer-
den we daar niet door opgeschrikt -
het afstudeeronderzoek van de UT stu-
dent over het pesten via MSN, Hyves,
Facebook en Twitter. In dit nummer
veel aandacht voor het fenomeen
Cyberpesten.
Hans Timmen van het BMT neemt ons
mee naar een paar zaken die vóór de
zomervakantie speelden. 
Het nieuwe schooljaar was een feest
voor de St. Jan en de St. Plechelmus.
We hebben het vorig schooljaar alle-
maal kunnen volgen hoe spannend het
was of deze scholen opgeleverd zou-
den worden. 
De Dr. Schaepmanstichting heeft er
een aantal potentiële schoolleiders bij.
Ze hebben hun diploma binnen en
kunnen nu aan de slag.
Trudy Beijerink vertelt iets over zichzelf
en De Bleek in Beckum laat zien dat
een uitwisseling van toegevoegde
waarde kan zijn.
Gerrit Klaassen weet ons steeds bij de
les te houden met inspiraties op het
gebied van identiteit.

De redactie wil graag weten hoe de
lezers het Schaepmanbulletin vinden.
We hopen veel responce te krijgen op
de enquete.
In de toekomst denken we veel te heb-
ben aan de contactpersonen. Zij zijn
het die alert zijn op de good practices
in de scholen en op de locaties. 

GESPREK MET HANS TIMMEN
De zomervakantie ligt al weer ver ach-
ter ons. De dagelijkse gang van zaken
wordt binnenkort weer afgewisseld
met een week herfstvakantie. In een
gesprek met BMT-er Hans Timmen kij-
ken we toch even terug naar de tijd
voor de zomervakantie. Iets waar jaren
naar is uitgekeken is eindelijk realiteit
geworden. Na veel gesteggel in onder-
wijsland is er nu eindelijk een begin
gemaakt aan een systeem van gediffe-
rentieerde salarissen, de functiemix. De
Dr. Schaepmanstichting heeft het
gegeven percentage nagenoeg hele-
maal kunnen invullen. 21 personeelsle-
den, voornamelijk IB-ers zijn in schaal
LB geplaatst. "De procedures zijn goed
verlopen," vindt Hans Timmen, "de
GMR heeft heel positief meegewerkt.
Dat heeft ertoe geleid dat we alles
voor 1 augustus hebben kunnen afron-
den." De kandidaten hebben allen

moeten solliciteren. Een novum was
dat in de sollicitatiecommissies altijd
een directeur van een andere school
van de stichting "meekeek".
Of de nieuwe IB-ers aan hun functie
voldoen, wordt besproken tijdens de
functioneringsgesprekken.
Om in de LB- schaal te komen zijn cri-
teria opgesteld. Om aan de eisen te
kunnen voldoen dient een erkende
opleiding te worden gevolgd. Hans:
"Het is opmerkelijk hoe de gretigheid
om een studie te volgen is toegeno-
men. Soms wordt gebruik gemaakt van
de Lerarenbeurs. Niet iedere wens voor
scholing kan gehonoreerd worden."
Tijdens de POP-gesprekken krijgen de
directeuren inzicht in de ambities van
de leerkrachten. Het functioneren van
de LB-ers staat als vast bespreekpunt
op de agenda van de functioneringsge-
sprekken. Voor de hele samenleving is
het spannend waar die miljarden euro’s
bezuinigd zullen worden. Het onder-
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TREIN ALS METAFOOR

‘Reis van je leven’, een methode
godsdienst/levensbeschouwing, voert
als beeldmerk een trein die de
gebruiker als reiziger langs de
levenstijd van vier tot twaalf jaar
voert. 

Een mooie metafoor. 
In een essay over ‘De grote volksver-
huizing’ (1992) geeft de Duitse
schrijver Hans Magnus Enzensberger
zijn visie op migratie weer en neemt
met originele ideeën afstand van het
‘vol-is-vol’-idee, dat door veel popu-
listen graag gebruikt wordt.
Enzensberger verduidelijkt zijn
betoog aan de hand van het reizen
per trein. 
In de vroege ochtenduren staat een

treincoupé eerst nog leeg. Bij het
beginstation stapt een enkele reiziger
in om zich op een vrije vierzit te
installeren: jas op de ene stoel, tas op
de andere, oordopjes in, krant uitge-
vouwen en voeten op de bank.
Daarmee de hele vierzit ‘in bezit
nemend’. Bij het volgende station
stappen een paar reizigers in. Zij kij-
ken even naar de ‘huisvesting’ en
schikken zich verderop. De eerste rei-
ziger lijkt nog steeds verdiept in z’n
krant. 

Een halte verder stappen weer enkele
mensen in. Zij kijken wat afwachtend
naar hen die zich al in de coupé geïn-
stalleerd hebben. Een ruimte die door
sommige van de inzittenden tot hun
toegeëigende domein gerekend
wordt. Als verderop weer nieuwe
medereizigers instappen reageert een
‘gevestigde’ ietwat verstoord als
gevraagd wordt een naast- of tegen-
overliggende zitplaats vrij te maken.

Inmiddels zijn er ook reizigers met
elkaar in gesprek geraakt. 
Een schijnbaar alledaagse reisritueel
dat parallellen vertoont met migratie-
bewegingen wereldwijd: tijdgenoten
stappen vroeger of later in, zitten een
tijdje, reizen een eindje met elkaar
op, communiceren onderling en 
stappen op gezette plaats en tijd
weer uit. Aan die gelijkenis moet ik
nog wel eens denken als ik met 
de trein ga. 
Ben je nou eigenlijk nieuwkomer,
ingezetene of passant?

8

VALLESSEN
De onstuimige zomer van 2010 met
tropisch hitte, orkaanachtige stormen
en regenval, zo extreem, dat het
Dinkelwater met zandzakken buiten
de deur moest worden gehouden. 
In deze zomer meer aandacht voor
komkommers dan voor onderwijs.
Komkommertijd dus. Eindelijk rust.
Ben je net een week begonnen is er
voorpagina-onderwijs-nieuws. 

Valles voor basisschoolleerlingen ver-
plicht. In zes jaar tijd is het aantal
blessures en kwetsuren met bijna 
100 % toegenomen. Van 2.0000
naar 39.000! Dus leerkrachten maak
je borst maar nat. De inspectie komt
in de gymzaal kijken hoe al die juffen
en die enkele meneren hun leerlin-
gen voordoen hoe je een val kunt
breken. Een nascholingscursus vooraf
en het zal wel lukken. Je hebt vast
wel een collega in gedachten waar je
graag stiekem een kijkje zou willen
nemen. Je zou er een ADV dag voor

willen opofferen om te gluren hoe de
leerlingen gniffelen. Eigenlijk een zie-
lig verhaal. 

Gelukkig is de Stichting Consument
en Veiligheid geen partner in het
overleg met de Minister van
Onderwijs. Het zou goed zijn dit
"project" nu eens buiten het onder-
wijs te houden. Iemand schreef dat
"veiligheid op zo’n absurd hoog
niveau door wetgeving is doorge-
drukt...". Direct mee eens. Kinderen
krijgen geen kans om hun grove
motoriek spontaan te oefenen en
spelenderwijs te vallen.
Op proefscholen gingen de letsels en
blessures weliswaar met 50 %

omlaag. Met dank aan judodocent
Yos Lotens.  

Het lijkt er op dat het ging om een
hommage aan Anton Geesink die
zich in dezelfde periode schaarde bij
al die overleden BN-ers. Net toen ik
hem bad om wijsheid en bijstand 
gaf hij me vanuit zijn eeuwige rust…
rust.
Nu de vrije woensdagmiddag binnen
afzienbare tijd zal  worden opgeof-
ferd en de brede school zich steeds
meer in de breedte zal ontwikkelen
zal het allemaal goed komen. 
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IMPRESSIE VAN DE 
FEESTWEEK RONDOM 

HET 100-JARIG 
BESTAAN VAN DE 
ESREINSCHOOL

Wat kunnen we terugkijken op een 
schitterende feestweek! Een week 
met afwisselende activiteiten, goed 
weer, een geweldige sfeer en heel 
veel mensen, die met de aangeboden 
hulp, ervoor gezorgd hebben dat 
alles goed is verlopen! Onze dank 
daarvoor is groot! 

Op maandag zijn we de week gestart 
met een feestelijke opening. Burge-
meester Schelberg heeft de week 
officieel geopend. Alle kinderen lieten 
een ballon op met daaraan een wens. 
Aansluitend hebben we gezamenlijk 
ontbeten en is de rest van de dag in-
gevuld door workshops m.m.v. Crea.  

De dinsdag stond in het teken van 
het schoolreisje. De groepen 1 t/m 
4 hebben een bezoek gebracht aan 
Plopsaland. De groepen 5 t/m 8 zijn 
naar het park Schloss Dankern in 
Duitsland geweest. In beide parken 
hebben de kinderen en leerkrachten 
genoten van een geweldig school-
reisje!
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Met medewerking van Crea hebben 
we de woensdagmorgen ingevuld. De 
workshops op de maandag kregen een 
vervolg op deze dag. Deze workshops 
hebben schitterende werkstukken 
opgeleverd. Twee werkstukken zijn 
een blijvende herinnering aan deze 
schitterende week. 

Op donderdag was er een spelle-
tjes-ochtend voor de kleutergroepen. 
Omdat het programma goed gevuld 
was, waren de kleuters donderdag-
middag vrij. De groepen 3 t/m 8 
hadden deze dag een sportdag, dit 
mede georganiseerd door Hengelo 
Sport. De activiteiten vonden plaats bij 
het Twentebad. De kinderen hebben 
deze dag onder begeleiding van de 
leerkrachten, ouders en collega’s van 
Hengelo Sport allerlei sportieve presta-
ties geleverd.

Donderdagavond was er een receptie 
in de hal van de school. De receptie 
is door veel collega’s, oud-collega’s, 
ouders, bestuursleden etc. bezocht. 

Op deze avond waren een viertal 
sprekers: Hans Timmen (voorzitter col-
lege van bestuur), Jan Woertman (oud 
directeur Esreinschool), Robert Wolters 
(algemeen directeur KBHZ) en Louis 
Padberg (locatie directeur). 
Het was een gezellige avond die tot in 
de late uurtjes is voortgezet.

De vrijdag stond in het teken van 
‘dans’. Overdag hebben de groepen 
onder begeleiding van docenten van 
‘Dans in School’ een dans ingestu-
deerd. Deze dans hebben de kinderen 
’s avonds, tijdens een fantastische 
voorstelling in het ROC gebouw ge-
presenteerd. Een spectaculaire avond, 
waar we met de gehele school (ou-
ders, kinderen, broer(tjes) en zus(jes)) 
de feestweek hebben afgesloten. 

De Esreinschool kan terugkijken op 
een onvergetelijke week. Het 100 jarig 
bestaan van de school is goed gevierd, 
kortom een groot succes! 


