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VBS-Roadshow groot 
succes! 

Het was een van de eerste zonnige dagen in 

het jaar, wat zorgde voor een extra vrolijke 

noot tijdens de Roadshow. René Derksen, 

directeur-bestuurder van Montessorischool 

Aan de Basis in Veenendaal, stond al op het 

groene schoolplein toen wij aankwamen. 

‘Het is in 2020 geopend door de eerste 

kinderburgermeester van Veenendaal, een 

leerling die toen bij ons in groep 7 zat’, 

vertelt hij trots. Duurzaamheid staat er hoog 

in het vaandel. ‘Kinderen groeien met dit 

thema op en moeten het ook oppakken om 

de aarde draaiende te houden. Wij willen 

ze hierop voorbereiden.’ De vrijheid van 

onderwijs, waar VBS voor staat, biedt scholen 

in Nederland de mogelijkheid om zo’n accent 

te leggen. ‘We zijn jaren geleden begonnen 

met afvalscheiding’, vertelt Derksen al wijzend 

naar de verschillende afvalcontainers in een 

afgelegen hoek van het schoolplein. Daar zijn 

zonnepanelen, ledverlichting en het schoolplein 

met duurzame materialen bijgekomen. Als we 

even later met een aantal leerlingen op het 

schoolplein staan, vraagt Derksen of ze weten 

waarom ze hier zijn. ‘Voor een waterput’, gillen 

ze enthousiast. Hij legt uit dat die wel 11 meter 

diep de grond in gaat. Twee kleuters mogen het 

water voor het eerst omhoog pompen. Een luid 

applaus volgt als het door de houten waterbaan 

loopt. ‘Het water is bedoeld om te spelen, maar 

vooral om van te leren waar het water vandaan 

komt’, legt Derksen uit. Hij wijst nog naar de 

regentonnen met kraantjes die verspreid op het 

schoolplein staan. ‘Die gebruiken de kinderen 

voor de bewatering van planten binnen en 

buiten.’

Op de G.J. van den Brinkschool in Wageningen 

is het dubbelfeest, want ook zij bestaan 100 

jaar. Het directe contact tussen directeur-be-

stuurder Alice Haak en de leerlingen is op-

vallend als we over het schoolplein lopen. Ze 

begroet ze bij naam en stopt her en der om 

vragen te beantwoorden. Ze wil hiermee het 

zelfvertrouwen van de leerlingen stimuleren. ‘Ik 

doe mijn werk natuurlijk niet alleen’, vertelt ze. 

‘Ik doe het samen met het team, maar ook met 

de ouders.’ De school heeft een hoge en goede 
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Wil je ook dat we bij jouw 

school langskomen tijdens 

de volgende Roadshow? 

Laat het weten via  

070 – 331 52 52 of  

vbs@vbs.nl

VBS bestaat 100 jaar en hoe kun je dat beter vieren dan met je leden? Op 31 

mei organiseerden we een Roadshow en gingen we langs bij Montessorischool 

Aan de Basis om een waterput te slaan en bij de G.J. van den Brinkschool voor 

een communicatieworkshop. Bij de H.J. Piekschool sloten we af met een online 

theaterbijeenkomst waar het bestaan de eenpitter centraal stond. 

Laatste voorbereidingen waterput
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ouderbetrokkenheid. Praktisch in vervoer en 

organisatie, maar zeker ook beleidsmatig. 

‘Mijn belangrijkste partners zijn de twee 

ouders die samen met mij het uitvoerend 

bestuur vormen. Zij lezen alle stukken en 

denken en beslissen mee.’ In het toezichthou-

dend bestuur en de MR zitten ook ouders. Ze 

realiseert zich dat de betrokkenheid risico’s 

met zich meebrengt van de slager die zijn 

eigen vlees keurt. ‘Daar ben ik me erg van 

bewust en mede om die reden ben ik ook zo 

blij met VBS en haar helpdesk. Daar kan ik 

altijd voor vragen en advies terecht. We sluiten 

de ochtend af met een communicatieworkshop 

verzorgd door onze partner Akke Tick, waar 

Haak, een aantal ouders (uit het bestuur en de 

MR) en twee leden van het team bij aanwezig 

zijn. Er kwam een gesprek tot stand over hoe 

de visie en missie van de school meer onder 

de aandacht kan worden gebracht en wat 

de MR kan doen om meer input van ouders 

te krijgen. ‘Veel goede en bruikbare punten 

gehoord’, was de reactie na afloop. 

Ook de H.J. Piekschool in Wageningen bestaat 

100 jaar. Het stond met grote feestelijke 

letters op de ruiten. Na nog wat laatste punten 

te hebben afgestemd, gingen we live met de 

online theaterbijeenkomst over het bestaan 

van de eenpitter. We trapten af met een sketch 

van Gerard de Vries, directeur van de fictieve 

basisschool Het Krijtje. Je ziet hem in zijn 

kantoor, waar continu collega’s binnenlopen met 

vragen terwijl de mailbox volloopt met stukken 

om te bekijken en overleggen die hij moet plan-

nen. Een collega zegt haar baan op waardoor hij 

de formatie moet herzien en tussendoor belt nog 

een kritische toezichthoudend bestuurder die 

ook ouder is van een leerling. Het is een mooie 

compilatie van alle ballen die een directeur(-be-

stuurder) van een eenpitter of klein schoolbe-

stuur in de lucht moet houden. ‘Ik moest heel 

hard lachen’ en ‘heel herkenbaar’ zijn reacties 

in de chat. De sketches werden afgewisseld met 

VBS-medewerkers. Nienke Daniels van de VBS 

Helpdesk ging dieper in op een aantal uitdagin-

gen die deelnemers via een speciale tool kenbaar 

konden maken. Peter Warnders lichtte toe hoe 

je als eenpitter opleidingsschool kunt worden 

en VBS-directeur Edward Moolenburgh ging met 

gastvrouw en directeur Ineke van Gastel van de 

H.J. Piekschool in op de rolverdeling tussen het 

bestuur en de toezichthouder in de organisatie. 

‘Ik, het bestuur en de toezichthouder voerden 

ruim een jaar geleden het gesprek of we wel met 

het goede bezig waren. Natuurlijk leverden we 

kwaliteit, maar hoe konden we dat echt zichtbaar 

maken? Een goede structuur en heldere rolver-

deling zijn hierbij van belang en hierin hadden 

we nog stappen te zetten. En met wie kun je dat 

beter doen dan met VBS, de club die eenpitters 

en kleine schoolbesturen als geen ander weet te 

ondersteunen?’  

Een korte film van de Roadshow vind je een 

dezer dagen op onze website!

Ineke van Gastel en Edward Moolenburgh

Communicatieworkshop




