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4 jaar later

De Torenven en de Doorbraak zijn nu samen 
De Hoge Ven

Marie-José Tinebra, directeur 
van OBS de Torenven, moet 
een beetje lachen om het 
artikel van vier jaar geleden. 
‘Naïef is misschien het juiste 
woord niet, maar we hadden 

niet helemaal goed door-
dacht hoe het nou echt 
praktisch zou gaan, twee 
scholen onder een dak. 

Er is veel veranderd 
sinds die tijd’, zegt ze. 
‘In het artikel hadden 
we het over Positive 
Behaviour Support 
(PBS) richting de leer-
lingen, en we wilden 
ook erg graag samen-
gaan. Maar de twee 
verschillende culturen 
braken ons behoorlijk 
op. Ook ontstonden 
vervelende situaties 
doordat we twee con-
currerende scholen 
onder een dak waren 
geworden. Als ouders 

Katja Walstra

Sinds het einde van de zomervakantie van 2014 zitten OBS Torenven en ka-
tholieke basisschool De Doorbraak in hetzelfde schoolgebouw in Warmenhui-
zen. ‘Leerlingen van de onder-, midden- en bovenbouw spelen straks op de-
zelfde schoolpleinen’, was te lezen in het artikel over de samenwerking in de 
Kopkrant van augustus 2014, waarin de twee directeuren vooruitblikten en 
hun verwachtingen uitspraken over de samenwerking. We zijn ruim vier jaar 
verder. Marie-José Tinebra vertelt over hoe het de afgelopen jaren is gegaan. 

‘Er is veel veranderd 
sinds die tijd’
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binnenkwamen, kregen ze 
twee keer een rondleiding 
door het gebouw. Eerst van 
de ene directeur en daarna 
van de andere. Belachelijk! 
Zo doen we dat dus niet 
meer.’ 

Concurrentie laten zitten
Bij De Doorbraak waren na 
het samengaan aardig wat 
directiewisselingen, wat voor 
onrust zorgde. Sinds 1 janu-
ari 2018 is Karin Kooij vaste 
directeur van De Doorbraak. 
Tinebra: ‘Samen kunnen wij 
lezen en schrijven. Er komt 
steeds meer rust. Tijdens de 
sollicitatieprocedure besprak 
ik met haar al mijn wens 
om de concurrentie te laten 
zitten, 1 school te worden, en 
het kind centraal te zetten. 
Daar ging zij volledig in mee. 

Karin en ik treden inmiddels 
naar buiten als het directie-
team van kindcentrum De 

scholen twee studiedagen 
gehouden om de kernwaar-
den, visie en missie van de 
nieuwe school te formuleren. 
Heel waardevol. De gemeen-
schappelijke missie, visie en 
kernwaarden zijn nu leidend 
in het schoolontwikkelings-
plan. Tijdens die studiedagen 
maakten Sonja Luitjes, de 
toenmalige directeur van De 
Doorbraak, en ik met een 
toneelstukje cultuurverschil-
len in een zwaar uitvergrote 
versie een beetje belachelijk, 
tot hilariteit van het team. 
Ook hebben we gewerkt 
aan heldere communicatie 
tussen iedereen, zoals het 
benoemen van de cultuurver-
schillen, feedback geven aan 
elkaar, hoe bespreek je iets 
met een collega die je niet zo 
goed kent? Deze twee dagen 
hebben het team heel goed 
gedaan.’ 

Op dit moment wordt geke-
ken op welke manieren De 
Doorbraak en de Torenven 
nog verder kunnen samen-
werken, de beide besturen 
van de scholen zijn in elk 
geval enthousiast. Zij zien 
duidelijk de meerwaarde van 
de samenwerking voor de 
kinderen in Warmenhuizen.

Hoge Ven. De scholen concur-
reren niet meer met elkaar, 
maar we werken samen. De 
Doorbraak en De Torenven 
bestaan nog wel als aparte 
entiteiten, hebben een eigen 
brinnummer, maar het onder-
scheid naar buiten toe is er 
niet meer. Ouders krijgen dus 
nog maar 1 keer een rondlei-
ding. Ook is er 1 schoolont-
wikkelingsplan, we komen 
als 1 team bij elkaar, er is 1 
website, 1 telefoonlijn. Het 
lesprogramma is aangepast 
en op beide scholen gelijkge-
trokken en in overleg hebben 
we bijvoorbeeld Kerst en 
Pasen zo in het programma 
gepast, dat alle ouders zich 
erin kunnen vinden.’ 

Toneelstukje
De organisatieverschillen tus-
sen de twee scholen moesten 
natuurlijk wel overbrugd wor-
den. Tinebra: ‘De katholieke 
school was strakker georga-
niseerd en daar was afspraak
ook echt afspraak. De open-
bare school was wat losser, 
maar daardoor was daar 
ook meer ruimte voor gekke 
acties op het laatste moment. 
Aan het einde van de zomer-
vakantie van 2015 hebben 
we met de teams van de 
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Marie-José Tinebra: “Deze 

nieuwe opzet is best bijzon-

der en uitdagend, want de 

twee scholen hebben natuur-

lijk verschillende culturen. 

Wij moeten daarom één lijn 

trekken in de omgang met 

de leerlingen. De leerkrach-

ten krijgen immers ook met 

kinderen te maken die niet op 

hun eigen school zitten.

Om handelingsverlegenheid te 

voorkomen, moeten we met 

elkaar samenwerken. Daar 

zijn afgelopen schooljaar de 

eerste stappen in gezet. Tij-

dens studiedagen hebben de 

leerkrachten elkaar beter le-

ren kennen. Daarnaast zijn de 

gedragsregels opgesteld. Dit 

gebeurde volgens het Positive 

Behaviour Support-principe. 

Bij PBS zijn alle gedragsregels 

op een positieve wijze gefor-

muleerd. Dus niet: ‘Je mag 

niet rennen door de gangen!’, 

maar: ‘We lopen rustig door 

de school.’ We merkten dat de 

visies van de leerkrachten van 

de verschillende scholen goed 

op elkaar aansloten. En dat is 

belangrijk, want deze ge-

dragsregels gaan we de kin-

deren gezamenlijk aanleren in 

inmiddels geplande lessen.

Leerkrachten van zowel 

Torenven als De Doorbraak  

zullen ongetwijfeld eens mee-

maken dat ze een kind van de 

‘andere’ school op zijn of haar 

gedrag aanspreken. Daarom 

moeten ze ook bij deze leer-

lingen de aanleidingen voor 

bijzonder gedrag weten. En 

dat vraagt dus om een goede 

afstemming met elkaar.

Dit nieuwe schoolgebouw 

vergroot onze mogelijkheden, 

omdat we alle ruimten samen 

delen. We kunnen van elkaars 

kennis en kunde profi teren, 

en hebben een theaterzaal, 

een technieklokaal en een 

keuken in onze school. Er is 

dus letterlijk meer mogelijk in 

Warmenhuizen!”

Na de zomervakantie zitten OBS Torenven en De 

Doorbraak in hetzelfde schoolgebouw in Warmen-

huizen. Leerlingen van de onder-, midden-, en 

bovenbouw spelen straks op dezelfde schoolplei-

nen. Hoe gaan leerkrachten om met de voor hen 

nieuwe schoolkinderen? En wat zijn de voordelen 

van deze samenwerking? Directeuren Marie-José 

Tinebra (OBS Torenven) en Wim Schölzel van (De 

Doorbraak) ontvouwen hun plannen. “Dit school-

gebouw vergroot onze mogelijkheden”.

‘We zijn niet één school, maar 

wel één gemeenschap!’
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Marie-José Tinebra: 

‘Eén lijn trekken voor 

twee verschillende 

schoolculturen’

Marie-José Tinebra

Wim Schölzel: “Toen wij de 

plannen rondom de bouw van 

onze nieuwe school verken-

den, zijn alle ouders met een 

enquête benaderd. Centraal 

stond de vraag: ‘Wat vinden 

jullie belangrijk voor een 

school?’ Daar kwamen de 

voorspelbare antwoorden als 

veiligheid en kwaliteit naar 

boven, maar vooral ook: 

kleinschaligheid. Ouders 

wilden dat hun kind naar een 

overzichtelijke school gingen, 

met leefgemeenschappen van 

ongeveer 250 kinderen.

En ja, wij wilden een nieuw 

schoolgebouw laten bouwen, 

voor zowel De Doorbraak als 

Torenven. Dan heb ik het over 

een gebouw voor 750 kinde-

ren. Voldoe dan maar eens 

aan de belangrijkste ouder-

waarden. Daarom besloten 

we de leerlingen te verdelen 

in drie leerpleinen. Zo creëren 

we dus verschillende leefge-

meenschappen, waarin de 

gewenste kleinschaligheid is 

opgenomen.

Natuurlijk is dit de technische 

invulling van het verhaal. In 

de praktijk gaat het erom dat 

leerkrachten dezelfde taal 

spreken. En dat betekent dat 

we dezelfde aanspreekvormen 

moeten hanteren. PBS functi-

oneert daarbij als hulpmiddel. 

We zijn dan weliswaar niet 

één school, maar vormen 

samen wel dezelfde gemeen-

schap.

Met deze samenwerking ver-

dubbelen we de expertise. We 

functioneren als één onder-

wijsinstantie. Dát moet de 

achterliggende gedachte zijn. 

En daarom zijn de bouwover-

leggen tussen beide scholen 

de cruciale momenten. Dat is 

eigenlijk niets nieuws, want 

dat gebeurde op zowel De 

Doorbraak als Torenven al. 

De enige verandering is dat 

we nu met een grotere groep 

communiceren.

Dat maakt de verschillen tus-

sen de scholen op de werk-

vloer heel betrekkelijk. De 

interactie tussen leerkrachten 

– die doet ertoe. En aange-

zien de uitgangspunten van 

beide scholen dicht bij elkaar 

liggen, weet ik zeker dat wij 

elkaar gaan vinden.”

Wim Schölzel: 

‘Deze drie leefgemeen-

schappen voldoen aan 

de vraag van de ge-

wenste kleinschaligheid’

Wim Schölzel


