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Chronologisch overzicht 100 jaar De Drieslag

1964

1920
Er wordt besloten tot de
vorming van een Hervormde School tijdens een
vergadering van de
kerkenraad van de
Hervormde Gemeente

1920

De school in De Glind
wordt geopend op
1-7-1921

1956

1939

De Prinses Ireneschool wordt
gebouwd omdat de Prinses
Julianaschool te klein wordt
voor het leerlingenaantal

De school in De Glind krijgt de naam ‘Prinses
Beatrixschool’. Deze naam wordt maar even
gebruikt in verband met de oorlog. Na de
oorlog wordt de naam in ere hersteld.

1930

1940

1950

1921

1956

De kerkenraad der
Nederduits Hervormde
Gemeente van Barneveld
neemt de school op ‘de
Glind’ over van de burgerlijke gemeente

De ‘hulpschool’ voor de Molukse
leerlingen op de Biezen komt
onder verantwoordelijkheid van
de Prinses Julianaschool

De kerkenraad benoemt
een commissie van
Regenten voor de
hervormde scholen in De
Glind en Barneveld
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In de Dichtersbuurt in
Barneveld wordt de Prinses
Margrietschool gebouwd

1921

1921
De kerkenraad kiest op
voor de school in
Barneveld de naam
‘Prinses Julianaschool’

1922
De Prinses
Julianaschool
start op
1-8-1922

1960

1970

1971
In de Barneveldse
wijk Oldenbarnevelt
wordt de Prins
Mauritsschool
geopend

2020

1974
Nieuwbouw van de Prins
Willem Alexanderschool
in Barneveld Zuid

Fusie van de Hervormde Scholen te
Ede met de hervormde Scholen De
Drieslag. De naam voor het geheel
wordt Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag.

1980

1992

2000

De christelijke
kleuterscholen in
Barneveld worden
overgedragen aan de
hervormde scholen

Opening van de
Willem van
Oranjeschool in
Barneveld in de wijk
Norschoten

Overdracht van de
Schimmelpenninck van
der Oyeschool aan de
Hervormde Scholen te
Barneveld en De Glind

1980

1990

2000

De scholen in Ede zijn:
• De Paasbergschool
• De Veldhuizerschool
• De Koepelschool (2 locaties)

2010

1974

1981

2010

2018

Sluiting van de Prinses
Julianaschool

Sluiting van de
Prinses
Ireneschool
vanwege een
teruglopend
leerlingenaantal

In de nieuwe wijk De
Burgt opende de
Prinses Amaliaschool
haar deuren

Opening van IKC Juliana
in Barneveld Noord aan
de rand van de bestaande wijk en de nieuw te
bouwen wijk Bloemendal

Nieuwbouw van de
Koningin Julianaschool
in Barneveld Noord

2020

2020
Opening van
basisschool Prinses
Ariane in wijk Veller

2012
Sluiting van de Prins Mauritsschool
wegens het geringe aantal leerlingen
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Voorwoord

En dàt laat zich al
honderd jaar samenvatten
in de woorden
geloofwaardig, betrokken
en duurzaam

interim-burgemeester J. Luteijn
Ontstaan
Op 1 juli 2021 is het – op de dag af – honderd jaar geleden dat
in De Glind de eerste Hervormde School haar deuren opende. In het
verderop gelegen Barneveld bestond al sinds 1889 een School met de
Bijbel, maar die was niet Hervormd, maar ging uit van de Dolerenden
van Abraham Kuyper. Pas na de financiële gelijkstelling in 1922 werd
de “Vereniging voor Hervormd Schoolonderwijs” opgericht.
De Openbare School werd omgevormd naar een christelijke
Hervormde school, de Prinses Julianaschool. Ook de Hervormde
School in De Glind werd in deze vereniging opgenomen, waardoor
de wortels van de vereniging – nu stichting – teruggaan naar 1921.

Groei
De gestage groei van het dorp Barneveld en de behoefte van ouders
hun kinderen christelijk onderwijs te geven, leidde tot een uitbreiding
van het aantal scholen dat onder de vereniging ressorteerde: na de
Prinses Julianaschool verrezen de Prinses Beatrixschool, de Prinses
Ireneschool, de Prins Mauritsschool, de Prinses Margrietschool, de
Prins Willem-Alexanderschool, de Willem van Oranjeschool, de Prinses
Amaliaschool en de Arianeschool. Enkele zijn intussen opgeheven.
Aan het einde van de jaren negentig werden ook basisschool De Zaaier
in Terschuur en de Schimmelpenninck van der Oyeschool in
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Hoevelaken opgenomen in de schoolvereniging. Vanwege de groei
van het aantal scholen en de toename van het administratieve werk
startte in 2004 het bovenschools management. Ook kwamen er
peuterspeelzalen en kindcentra waarmee een doorgaande
begeleiding van 0- tot 12-jarigen tot stand kwam.

Eeuwfeest
Wat destijds in De Glind begon, is uitgegroeid tot een eigentijdse
stichting met elf basisscholen, kinder- en peuteropvang en BSOfaciliteiten. We hebben als gemeente veel en vaak contact vanwege
de groei van onze gemeente en uw wens om op verschillende plaatsen
christelijk onderwijs aan te bieden. Dat is een ambitie én een uitdaging
waar vaak een oplossing voor wordt gevonden. Ik vind dat we samen
dankbaar mogen zijn voor de verschillende scholen die intussen
zijn gerealiseerd.

Voorwoord
Maar hóe mooi een schoolgebouw ook is, uiteindelijk gaat het om wat er ín
de school gebeurt. En dat laat zich al honderd jaar samenvatten in de woorden geloofwaardig, betrokken en duurzaam. Een school als een plek waar
je als kind veilig bent. En waar je mag leren en – in verschillende opzichten –
veel meekrijgt voor later. Door deskundige juffen en meesters en ondersteunend
personeel. Zodat je als kind later terugkijkt op een fijne schooltijd.
Een eeuw Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’. Dat vraagt om een
reflectie en om een vooruitblik. Dat gebeurt op verschillende manieren,
waaronder deze uitgave. Dankbaarheid overheerst bij de terugblik op deze
honderd jaar en in vertrouwen gaat u de toekomst tegemoet. Kwaliteit van
onderwijs vanuit uw christelijke identiteit heeft een belangrijke functie in
onze gemeente. Ik wens bestuur, ouders en leerlingen een hoopvolle
toekomst in vertrouwen op God.
Namens de gemeente Barneveld feliciteer ik het bestuur van de Stichting
Hervormde Scholen ‘De Drieslag’, alle medewerkers, ouders én natuurlijk
de kinderen met dit eeuwfeest.
Burgemeester Jan Luteijn

100 jaar De Drieslag
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Onze historie
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Historie

Vooraf
We zijn trots en dankbaar om u en jullie dit
jubileummagazine te mogen overhandigen.
Honderd jaar hervormde scholen in
De Glind en Barneveld. Een uniek feit.
Dankbaar omdat in 1920 mensen opstonden die het van
groot belang vonden om christelijke scholen te stichten.
Om de kinderen elke dag te mogen vertellen van de
Goede Herder, Die Zijn leven heeft gegeven, zodat iedereen,
jong en oud, die Hem dient, eeuwig mag leven met Hem.
Dankbaar dat de overheid ons in de gelegenheid stelde
om christelijk onderwijs te geven.
Dankbaar dat de Heere onze God al dat werk heeft
gezegend.
Dankbaar dat de scholen en kinderopvang er vandaag
nog mogen zijn en een belangrijke rol spelen in onze
samenleving.
Bijzonder ook dat de twee hoofdtaken uit de allereerste
statuten ook nu nog van toepassing zijn nl.:

ǲ
ǲ

Verbreiding van het hervormd onderwijs
Verbreiding van het evangelie onder de kinderen
(kerkelijk en niet-kerkelijk betrokken)

Het laatste doel betekende vroeger en nu dat de scholen
open zijn voor alle kinderen. Aan ouders wordt echter wel
gevraagd om zich te conformeren aan de identiteit van
onze scholen.
In dit jubileummagazine vindt u een beschrijving van de
historie van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag en
Christelijke Kindcentra De Drieslag. Naast de historie ook
een beschrijving van de huidige situatie van de beide
stichtingen en de scholen die bij de stichting horen.
Hoewel we beginnen met de historie van de hervormde
scholen in De Glind en Barneveld, moet worden opgemerkt
dat een aantal scholen die in de loop van de jaren zijn
aangesloten, ouder zijn. De oudste school is de
Schimmelpenninck van der Oyeschool gesticht in 1880.
De hervormde scholen in Ede zijn ouder (1e school
gesticht in 1905).
Veel leesplezier

100 jaar De Drieslag
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Historie De Glindt en Barneveld

Rond 1858 werd er een tweeklassige openbare
school aan de Postweg in de buurtschap De Glind
(Veluwe) gebouwd. De leerlingen komen uit de verre
omtrek: Achterveld, Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude en Lunteren.
In 1914 wordt er een lokaal en een “schaftlokaal” bijgebouwd. Het
andere lokaal veranderde in een gymnastieklokaal. In heel veel plaatsen
in Nederland kwam men rond de eeuwwisseling (1900) tot de oprichting
van christelijke scholen. In Ede werden al in 1880 gesprekken gevoerd
om tot de oprichting van een christelijke school te komen. (zie ook de
beschrijving van de geschiedenis van de hervormde scholen in Ede). De
vraag naar een christelijke school hing vaak ook samen met de positie
van het hoofd der school. Was het hoofd van de school christen, dan
was er vaak minder behoefte aan een christelijke school.
In 1920 stelde ds. van de Wal, predikant van de Hervormde Gemeente
van Barneveld, vast dat de catechisanten uit de buurtschap De Glind
weinig Bijbels onderricht genoten. Hij stelde daarom voor om een
christelijke school te stichten. Na onderzoek bleek, dat veel ouders
christelijk onderwijs wensten. In de notulen van de kerkenraadsvergaderingen uit die tijd is niet op te maken waarom er eerst aandacht was
voor een christelijke school in De Glind, en pas bijna een jaar later in
Barneveld Dorp.

		

6-10-1921

10-10-1921

De kerkenraad besluit om een commissie van Regenten
te benoemen voor de hervormde scholen;
De taakverdeling is als volgt: De voorzitter is bij toerbeurt
één van de twee hervormde predikanten; Secretaris is een
diaken; Penningmeester is een ouderling; Drie regenten
voor de hervormde school in “de Glind, t.w. de heren A.
van Ingen, H. van Zijtveld en A. v.d. Brink; Drie regenten
voor de hervormde school in het dorp, t.w. de heren J.
Admiraal, S. Kranenburg en A. de Heus
De kerkenraad stelt de statuten vast (bijzonder is hierbij
op te merken dat deze waren geschreven door dominee
Van der Wal);
De kerkenraad kiest voor de naam Prinses Julianaschool;

28-10-1921

Het reglement voor de regenten wordt door de kerkenraad vastgesteld;

2-1-1922

Twee van de in 1921 benoemde regenten tw. J. Admiraal
en S. Kranenburg bedanken;

22-2-1922

Benoeming van twee nieuwe regenten voor de Prinses
Julianaschool

Uit de notulen van de kerkenraad is het volgende bekend:
30-11-1920

20-12-1920
10-3-1921
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15-8-1921

De kerkenraad besluit de heer J. Noorlander te benoemen
als hoofd van de school “de Glind”, die echter voor zijn
benoeming bedankte;
Benoeming van de heer G. Mouw als hoofd van de school,
die de benoeming aanneemt
Besluit door de kerkenraad der Nederduits Hervormde
Gemeente van Barneveld om de school op “de Glind” over
te nemen van de burgerlijke gemeente;

Anekdote : Tijdens
van de hervormde de jaarvergadering
in 1922 worden school in De Glind
met sigaren en de de heren verrast
De kinderen worde dames met pepermuntjes.
er is 40 liter choc n getrakteerd,
en er zijn 100 kr olademelk
entenbroodjes.

Historie

Korte geschiedenis van de Beatrixschool
Een paar jaar voor de oorlog (1940) wordt
toestemming gegeven om de school ‘Prinses
Beatrixschool’ te noemen. Deze naam wordt
maar kort gebruikt in verband met de oorlog.
Na de oorlog wordt de naam in ere hersteld.
Kort voor de oorlog wordt de school intern
verbouwd: het gymnastieklokaal wordt leslokaal en het schaftlokaal krijgt een andere
functie: het wordt bestuurskamer. In de loop
van de jaren vinden nog meer interne verbouwingen plaats. (toiletten e.d.)

Tussen 1960 en 1970 wordt het tegelplein
uitgebreid. De reden daarvoor is dat het
regenwater van de Postweg op het schoolplein
komt waardoor het plein in een modderpoel
verandert. Ook is de school door de modder
moeilijk schoon te houden. Het kleine schuurtje wordt gebouwd en de sloot naast de school
wordt gedempt zodat er parkeerruimte
ontstaat. In de jaren 70 komt er nog een vierde
lokaal bij en komt er ook een kamer voor de
hoofdmeester.

Al snel is het vierde lokaal niet meer
nodig omdat nogal wat leerlingen van de
Gereformeerde Gemeente naar een eigen
school gaan. Het lokaal wordt daarna gebruikt
als kleuterschool. De kleuterschool krijgt de
naam ‘De Glindhorst’.
In 1982 wordt er opnieuw een deel aangebouwd, waarin de kleuterschool een plaats
krijgt en wordt één van de lokalen gemeenschapsruimte. In de zomer van 2017 is de
school van binnen verbouwd en na de vakantie
is er een nieuw onderwijsconcept ingevoerd.

Verzoek overdracht openbare school de Glind, 1921

100 jaar De Drieslag
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Opening van de Chr. School in De Glind, 1921
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Historie
Notulen van de bestuursvergadering van 20 maart 1948
Uit de notulen…………………
Het betreft hier de benoeming van een hoofd der school voor
de Prinses Beatrixschool. Hiervoor moet de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente toestemming verlenen.

Installatie schoolhoofd

100 jaar De Drieslag

13

Prijs van de kolen
voor de schoolkachel
s:
- Fijne antraciet: fl.
3,40 p/mnd.
- Grove antraciet:
fl. 3,70 p/mnd.
- Eierkolen: fl. 2,1
0 p/mnd.
- Cokes: fl. 1,20 p/
mnd.

Leerlingen en personeel van de Beatrixschool, 1982
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Opheffing van het Glindse bestuur

Historie

Oprichting van de Prinses Julianaschool

In Barneveld stichtten ouders in 1889 de eerste
School met de Bijbel. De school gaat uit van de
dolerenden en staat aan de Schoutenstraat.
Uit de eerste
statuten….

Na de financiële gelijkstelling wordt in 1922 de “Vereniging voor Hervormd
Schoolonderwijs” opgericht. Dit besluit werd genomen tijdens een vergadering van
de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Barneveld op 8 oktober 1920.
Omdat de meeste kinderen van de Openbare School overgaan naar de Hervormde
School, werd de Openbare School omgevormd naar een Christelijke School,
namelijk de Hervormde Prinses Julianaschool. Er werd toen elders een nieuwe
Openbare School gebouwd. Het besluit om te komen tot een Hervormde School
is genomen tijdens een vergadering van de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente op 8 oktober 1920. De school is
geopend op 1 juli 1922.
Bijzonder om te vermelden
is dat in de notulen van 16
juni 1922 wordt besloten
dat de voorzitter Ds. Van de
Wal in de kerk zal afkondigen dat de ouders bij de
opening van de school de
“vaccinebewijzen” mee
moeten nemen.
De school heeft in de
piekjaren aan ruim 600
leerlingen onderwijs
gegeven.

Notulen van de oprichtingsvergadering,
8 oktober 1920

Het eerste Huishoudelijk Reglement

100 jaar De Drieslag
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Opvallend:
ǲ

ǲ
ǲ
ǲ

ǲ

De heer ’t Jong is benoemd als hoofd van de Hervormde school (dorp)
op 19-11-1920 terwijl de school op 1-7-2022 wordt geopend.
Maximaal 48 leerlingen zijn toegestaan.
Vanaf 3 juli 1924 leren de leerlingen het Kort Begrip i.p.v. de
Heidelberger Catechismus omdat dit gemakkelijker is.
Op 6 mei in dat jaar maakt de inspecteur bezwaar dat er meer dan
50 leerlingen in een klas zitten terwijl er maximaal 48 zijn toegestaan.
Ook opvallend is dat het schoolbestuur in de oorlogsjaren ’40-’45 blijkbaar
weinig vergaderde. De notulen van 26 juni 1945 maken melding van de
blijdschap dat de school weer is vrijgegeven.
In de notulen van 28 augustus 1956 wordt het besluit genomen om de
“hulpschool” op de Biezen onder verantwoordelijkheid te brengen van
de Prinses Julianaschool. Er waren voor de jongste Molukse kinderen twee
klassen op de Biezen, zodat de kleine kinderen niet elke dag vervoerd
hoefden te worden naar Barneveld. De oudere kinderen werden met twee bussen
vervoerd naar de Prinses Julianaschool.

In de tweede rij de heer P. Hildebrand, schoolhoofd

Toen de Prinses Julianaschool te klein werd voor het leerlingenaantal werd de Prinses
Ireneschool gebouwd. De opening van deze school vond plaats op 9 januari 1956.
Hiermee startte een cyclus; d.w.z. waar een nieuwe wijk werd gebouwd, kwamen
ook één of meerdere scholen, in vrijwel alle gevallen ook een hervormde school.
Na verloop van jaren vergrijsde een wijk en liep het aantal leerlingen terug.
Vervolgens werd in een ander gebied een nieuwe wijk gebouwd en begon de
cyclus van voren af aan.
In de loop van de jaren werden nieuwe hervormde scholen gebouwd, te weten
de Prinses Margrietschool (1964) en de Prins Mauritsschool (1971), respectievelijk
in de Dichtersbuurt en de wijk Oldenbarnevelt.
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Een foto van de Prinses Ireneschool met het hoofd dhr. J. Minnen

Historie
In 1974 werd de Prinses Julianaschool gesloten en twee nieuwe
scholen geopend te weten De Prins Willem Alexanderschool in
Barneveld Zuid en de Koningin Julianaschool in Barneveld Noord.
Tot de beginjaren ’80 van de twintigste eeuw was één van de
Hervormde predikanten uit Barneveld voorzitter van het
schoolbestuur.
In 1981 werd de Prinses Ireneschool gesloten omdat het leerlingenaantal in het voedingsgebied te klein werd. In de jaren ’90 liep het
leerlingenaantal in de wijk Oldenbarnevelt en de Dichtersbuurt
zodanig terug dat een fusie noodzakelijk was van de Prins
Mauritsschool met de Prinses Margrietschool. Helaas moest ook
deze fusieschool in 2012 worden gesloten. Ook in dit geval was de
oorzaak het te kleine leerlingenaantal in vergrijzende wijken. Vanaf
dat moment was er geen enkele school meer aanwezig in dit gebied,
omdat ook de openbare basisschool De Zonnebloem was gesloten.

Prinses Margrietschool, ca. 1966

In 1983 werd de vereniging een stichting.
Het bestuur werd gevormd door een
Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen
Bestuur (AB). In het DB zat een ouderling
met bijzondere opdracht, benoemd in
samenspraak van het schoolbestuur met
de kerkenraad van de Hervormde
Gemeente van Barneveld. Het was zijn
taak om de binding tussen kerk en school
te bewaren met name betreffende de
identiteit. Het Algemeen Bestuur werd
gevormd door tien leden, waarvan vijf
ambtsdragers uit de Hervormde
Gemeente van Barneveld en vijf vertegenwoordigers uit de achterban van de
scholen.
Prinses Ireneschool, ca. 1981

100 jaar De Drieslag
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Eind jaren ’90 werd de Federatie Groot Barneveld opgericht.
Dit was een samenwerkingsverband van Hervormde Scholen in
Barneveld, Voorthuizen, Terschuur, Kootwijkerbroek, Stroe en
Garderen.
Na enkele jaren werd een poging gedaan om te komen tot een
fusie. Deze kwam niet tot stand met name omdat er geen overeenstemming was ten aanzien van het overdragen van de financiële
middelen.
Op 1-8-2000 droeg het bestuur van de Schimmelpenninck van der
Oyeschool de school over aan de Hervormde Scholen. Dat was
opmerkelijk omdat deze school logistiek niet grensde aan
Barneveld.
Na deze overdrachten werd de naam gewijzigd in Stichting
Hervormde Scholen De Drieslag. Deze naam refereert aan
de samenwerking school – gezin – kerk.

Overdracht kleuterscholen, 1979
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Prins Mauritsschool, 1986

Historie
prinses Margrietschool, 1992

De Schimmelpenninck van der Oyeschool in Hoevelaken wordt toegevoeg, 2000

Overdracht basisschool De Zaaier in Terschuur en de naamsverandering
van de Stichting, 2004

100 jaar De Drieslag

19

In de jaren ’90 werd in de wijk Norschoten de Willem van Oranjeschool
geopend. De leerlingen maakten eerst gebruik van een noodvoorziening,
maar mochten al snel een nieuwe school in gebruik nemen.
In 2010 in de nieuwe wijk De Burgt opende de Prinses Amaliaschool de
deuren, samen met OBS De Plantijn en CBS De Fontein.
Dit scholenplan is een enorm lang en ingewikkeld proces geweest. Het
eerst overleg over de bouw van scholen in wijk De Burgt vond plaats in
2001. Uiteindelijk zijn de scholen in 2010 geopend.

Het eerste schoolgebouw De Zaaier

De bouw van de Prinses Amaliaschool was de aanleiding om Kindcentra
De Drieslag te starten met ruimte voor Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk en Buitenschoolse Opvang. Helaas moest de Prins Mauritsschool in
2012 de deuren sluiten wegens het geringe aantal leerlingen. In 2017
werd de Prins Willem-Alexanderschool afgebroken en aan de Lijsterhof
een nieuwe school in gebruik genomen.
In mei 2020 is de dependance Prinses Ariane in de wijk Veller in gebruik
genomen. Dit is formeel een dependance van de Prinses Amaliaschool,
maar wel volledig zelfstandig t.a.v. onderwijsconcept en de organisatie.

Een nieuw schoolgebouw voor de Willem Alexanderschool, 2008. De opening vond uiteindelijk plaats in 2010.

20

Historie

Bovenschools Management
In 2004 werden de eerste besprekingen gevoerd om te komen tot
een bovenschools management.
De professionalisering van de
organisatie en de administratieve
last werden te groot voor bestuurders in hun vrije tijd.

In IKC Juliana, opening 1 november 2018, is een
geïntegreerd kindcentrum gerealiseerd waar
een doorgaande lijn is in de begeleiding van
0-12-jarigen.

In 2004 startte het bovenschools management
met een algemeen directeur in deeltijd. In 2005
werd dit een fulltime functie ondersteund door
een administratief medewerkster voor 16 uur.
Tijdens de voorbereiding voor de nieuwbouw
van de huidige Prinses Amaliaschool werd
besloten om een kindcentrum in eigen beheer
te starten.

Het is de bedoeling dat het kindcentrum ook
binnen andere Hervormde Scholen doorontwikkelt tot IKC. Bij de komende renovatie van
de Schimmelpenninck van der Oyeschool wordt
naast een peuter opvanggroep ook een ruimte
gecreëerd voor de kinderopvang en BSO.

In 2010 startte de eerste locatie van Stichting
Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’.
In de loop van de tijd werden er peuterspeelzalen geopend in de Willem Van Oranjeschool,
de Prins Willem-Alexanderschool, de Koningin
Julianaschool en de Schimmelpenninck van
der Oyeschool.

In 2020 is peuter- en kinderopvang gerealiseerd
in de Schimmelpenninck van der Oyeschool.
In 2021 is gestart met peuteropvang in de
Prinses Beatrixschool

Huidige ontwikkelingen
In 2013 wijzigde de structuur van de Stichting
in een Raad van Toezicht en een éénhoofdig
bezoldigd College van Bestuur. Daarnaast
functioneert er een Identiteitsraad bestaande
uit vertegenwoordigers van de plaatselijke
gemeente en een extern lid (theoloog).

In de loop van de tijd werd het stafbureau
uitgebreid met een financieel medewerker en
een externe financieel adviseur en na de start
van het kindcentrum ook met administratieve
medewerkers en een manager kindcentrum.

100 jaar De Drieslag
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Zuid-Soedan
In de periode dat duidelijk werd dat we de Prins WillemAlexanderschool en de Koningin Julianaschool nieuw
mochten bouwen ontstond in het directieberaad het idee
om een derde school te bouwen in een zendingsgebied. Het
doel was om als Stichting De Drieslag in samenwerking met
de Gereformeerde Zendings Bond een nieuwe school te
bouwen. De keuze viel op Gurube in Zuid-Soedan, waar de
familie Haasnoot als zendingsechtpaar werkzaam was. De
eerste optie was om een kleine school te bouwen, maar
uiteindelijk was het project zo succesvol dat we (zeker voor
Zuid-Soedan) een vrij grote school konden bouwen. Het was
de planning om dit in vijf jaar te realiseren, maar na vier jaar
was de nieuwbouw al gereed, door diverse acties, vooral ook
met medewerking van de leerlingen van de scholen. Hoewel
het in Soedan al jaren onrustig is, is de school nog
onbeschadigd.

Het gesponsorde schoolgebouw in Zuid-Soedan

Na de bouw van de
school wordt er jaarlijks
een collecte gehouden
om deze school en het
personeel te voorzien van
de benodigde financiële
middelen.
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Digitale borden

Historie
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Historie vanaf 1880

De Schimmelpenninck van der Oyeschool
te Hoevelaken, gemeente Nijkerk

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij oud
zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”. Naar deze spreuk (22:6)
wordt verwezen op de steen, die is ingemetseld in de muur van de
Schimmelpenninck van der Oyeschool, om de herinnering levendig te
houden aan de opening van de school op 1 juli 1880. Met het noemen
van deze school is direct de oudste school voor christelijk onderwijs in
Hoevelaken genoemd.
De Schimmelpenninck van der Oyeschool wordt opgericht door
baronesse M.C. Schimmelpenninck van der Oye, geboren Van Lynden.
Zij zorgt ervoor, dat de Hoevelakense kinderen vanaf de tachtiger jaren
van de negentiende eeuw naast openbaar onderwijs ook christelijk
onderwijs kunnen genieten. Volgens de overlevering berust de oprichting van een christelijke school niet op een toevalligheid. Het verhaal
gaat, dat de oprichtster van de school voor het raam van haar woning
staat en buiten kinderen van het personeel zwanen ziet plagen.
‘Moeten jullie niet naar school?’, zou zij gevraagd hebben. Antwoord
van de kinderen: ‘Nee, wij gaan niet naar school, want er is hier geen
christelijke school’. Deze reactie moet de eerste gedachte zijn geweest
tot de oprichting van een school voor christelijk onderwijs.
Op 1 juli 1880 laat baronesse Schimmelpenninck van der Oye op een
gedeelte van haar erf Middendorp een school met twee lokalen bouwen
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om daar ‘onderwijs met den Bijbel’ te laten geven. In juli van dat jaar
start de school, die uiteraard de naam van de barones meekrijgt,
met 79 leerlingen (42 jongens en 37 meisjes). De school groeit naar
144 leerlingen in 1895.
Gedurende dertien jaar werd de school zonder subsidie bestuurd en
beheerd door de oprichtster. Pas in het jaar 1893 werd de “Vereniging
tot instandhouding van het christelijk lager onderwijs in Hoevelaken”
opgericht.
De Baronessse werd ook de eerste voorzitter van het bestuur van
de dag der oprichting tot aan haar overlijden op 11 juli 1895. Zij werd
als voorzitter opgevolgd door haar zoon Baron J.E.N. Schimmelpenninck
van der Oye van Hoevelaken, lid van de Tweede Kamer en later voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Hìj was het, die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij het aannemen van de leerplichtwet in de
Tweede Kamer in 1900. Er was een stemverhouding van 50 (vóór)
en 49 (tégen). Baron J.E.N. Schimmelpenninck van der Oye kon die
bewuste dag van de stemming niet van de partij zijn vanwege
een val van zijn paard.

Historie
Zou hij er wel zijn geweest, zo vertelt de historie, dan zou de stemming
op 50 - 50 zijn uitgekomen met het gevolg dat de leerplichtwet, althans
toen, nog niet van kracht zou zijn.
Het fraaie schoolgebouw bevindt zich centraal in het dorp Hoevelaken,
en is regelmatig uitgebreid en gerenoveerd. Het oudste deel is ondertussen een gemeentelijk monument.
In 2007, zijn er twee nieuwe klaslokalen gerealiseerd.
Tijdens het schooljaar 2020-2021 is de school grondig gerenoveerd.
Bijzonder is daarbij dat de zolderverdieping is versterkt en in gebruik
genomen. Daarmee is tevens ruimte gecreëerd voor kinder- en peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daarmee benadert de school 140 jaar
na de start van de school de ideeën van de baronesse m.b.t. de opvoeding van de kinderen.

M.C. Baronesse Schimmelpenninck van der Oije.
Het is niet bekend waarom op de gedenksteen
de initialen M.J. staan.

De personeelskamer na de renovatie
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Een (deel van) cijferlijst

Uit de “oude doos”

(Prinses Julianaschool Barneveld)

Het lesrooster (1985)
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Historie
Beloning praktisch oefenen en vorming
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Onze herinneringen
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voor 1 - 40 leerlingen:
één hoofd der school
Iedere school heeft zijn eigen geschiedenis.
Deze geschiedenissen zijn alle beschreven in
de talloze herdenkingsboekjes t.g.v. 75-, 100- of
125-jarig bestaan. Bij de oprichting van de eerste
Chr. scholen was het vaak een kerkenraad die
het initiatief nam tot de oprichting van een
School met de Bijbel. Zo werd het bekende
Volkspetitionnement ook ondertekend door
306 Hervormde en 108 Gereformeerde Kerken.

Er was een grote offerbereidheid bij ouders en
voorstanders van het christelijk onderwijs. Voordat
de eigenlijke bouw een feit was, werd er vaak een
“Vereniging tot stichting en instandhouding van
een school met de Bijbel” opgericht of een
Steunstichting . Deze Vereniging of Stichting
zorgde voor fondswerving en bereidde de bouw
van de school voor. Voor de bouw werd vaak
grond aangekocht van warme voorstanders
tegen billijke prijzen of renteloos geleend.
De volgende zorg voor het Bestuur was het vinden
van een geschikt Hoofd der school. Het tractement
werd vaak met dubbeltjes en kwartjes bijééngebracht en niet altijd op tijd uitbetaald. Er waren
besturen, die het salaris van de leerkrachten
voorschoten uit eigen zak, omdat het bestuur
geen geld had om hen te betalen. Vanaf 1889
betaalde het Rijk een minimale bedrag t.b.v. het
salaris van leerkrachten en moest het Bestuur dus
nog een aanzienlijk bedrag aan salariskosten uit
eigen middelen bijpassen. Een betrekking bij het
Openbaar Onderwijs betekende rond 1905 een
salarisverhoging van 50%.

voor 41 - 90 leerlingen:
één hoofd der school
en één onderwijzer
voor 91 - 144 leerlingen:
één hoofd der school
en twee onderwijzers
voor 145 - 190 leerlingen:
één hoofd der school
en drie onderwijzers
voor 200 - 254 leerlingen:
één hoofd der school
en vier onderwijzers
voor 310 - 364 leerlingen:
één hoofd der school
en zes onderwijzers

100 jaar De Drieslag
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Herinneringen

Geschiedenis van het
Christelijk Onderwijs
in Nederland

Over de klassengrootte :
In 1912 schreef de Onderwijswet
de volgende klassengrootte voor
in relatie tot het aanstellen van
onderwijzers:

Hoe het was in de klas...
Herinneringen komen boven

De regels
Er werden op school aan de kinderen
bepaalde gedragsregels opgelegd, soms
streng, soms soepeler. Dat hing af van de
omstandigheden en van de aard van de
meesters.
Reeds het binnengaan van de school is aan
regels gebonden. Vaak marcheren de kinderen
in rijen van twee, de jongens voorop, gevolgd
door de meisjes.
Ook het betreden en verlaten van de klas
gebeurt ordelijk, soms ‘op tel’, evenals het
doorgeven van boekjes en schriften. Iedereen
heeft in de gang een eigen kapstok.
Het zitten vereiste een bepaalde techniek.
Meestal is het: “Armen over elkaar”, maar bij
sommige meesters moeten de handen op
de rug.
Een indrukwekkende variatie is het ‘mooi
zitten’: wie graag een antwoord wilde geven
of een karweitje wilde opknappen, spant het
lichaam achterover, de armen gevouwen.
Sommige kinderen verhoogden het effect
hiervan door hun gekruiste armen tot de kin
omhoog te tillen.
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Ook het ‘vinger opsteken’ groeide soms uit tot
een gecompliceerd systeem. Weet je op een
vraag het antwoord: één vinger omhoog;
wil je de meester iets vragen: twee vingers
opsteken; moet je ‘naar achteren’: drie vingers
of de hele hand de lucht in. en daarbij dan
hevig wiebelen.
Veel gebruikte strafmaatregelen waren in de
hoek staan of zelfs op je knieën (spatie teveel)
met de handen op de rug tegen de muur
staan. En niet te vergeten: strafregels
schrijven.
Erger was de straf om een leerling voor de
klas te zetten en een bord om de nek te
hangen met de titel: “Ik ben een Ezel”.
Met name deze laatste straf was een enorme
vernedering voor een jongen of meisje.
Ook werd regelmatig opgedragen om een
strafregel 100 keer en meer te schrijven.
Nablijven als strafmaatregel was
ook vervelend, omdat je het risico
liep thuis ook nog eens bestraft te
worden.

Herinneringen

Het oude schoollokaal
Wie herinnert zich het oude schoollokaal nog? Het rook er naar krijt. In de hoek stond de kachel.
De klassikale leesplank en het telraam voor in de klas en de platenkist achter in het lokaal.
Schoolplaten hingen aan de wanden en er zaten soms wel 50 kinderen in de klas. Een plankenvloer, waarvan de naden van de planken door vocht en schimmel waren weggerot, zodat er
spleten tussen de planken ontstonden, waarin zo maar een kettinkje, ringetje of ander kostbaar
bezit kon verdwijnen. En dan de tussendeur, waarachter een andere klas zat. En als die meester
ziek was ging de deur open en ging de meester op de drempel staan om zo twee klassen te
kunnen bedienen. In de gangen hing meestal een urinegeur.
C. Wilkeshuis geeft in zijn boekje “Daantje zou naar school toe gaan” de volgende treffende
beschrijving: “Eén kenmerk was karakteristiek voor het lokaal: de onderste ruiten waren steevast
van matglas. Van dat grijze, droevige glas, waarlangs de planten hun stengels in lange slierten naar
het licht joegen om pas aan de top wat bloemen te ontvouwen. Dit matglas had de nuttige functie
om de inkijk en vooral de uitkijk te voorkomen. Maar het scheidde ook min of meer symbolisch
maatschappij en school van elkaar en maakte van de klas een intieme gemeenschap. Als de
tuimelramen openstonden, drongen de geluiden van de straat, de voetgangers, paarden en
wagens, het draaiorgel enz. naar binnen. De geluiden, die vanuit het klaslokaal naar buiten
drongen, waren de stem van de meester of het gezang van de kinderen....”

Leermiddelen

Bekende leermiddelen waren de grote
telramen, in de jaren “70 en lang
daarna werden individuele telramen
gebruikt.
Aanschouwelijk materiaal was er
vooral in de vorm van grote
klassikale platen. Het waren Bijbelse
voorstellingen, maar ook geschiedenis
en platen van de flora en fauna.

Schoolmelk

0 konden leerIn de jaren 70 en 8 ken. Doel was
lingen schoolmelk drin kinderen te
om de gezondheid van
bevorderen.

100 jaar De Drieslag
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De kroontjespen

Gekleurde inkt

Toen de lei langzamerhand uit de schoollokalen verdween, deed de
kroontjespen zijn intrede. Het schrijven werd bij velen een kunststukje:
dun omhoog en dik naar beneden. Maar het schrijven met pen en inkt
had ook nadelen. Er kwamen propjes in de inktpot, waardoor er vlekken
ontstonden. Dat werd vaak weer bestraft. Ook werd de inktpot voor
andere ondeugende zaken gebruikt. Hoe vaak werd de vlecht van het
meisje, dat voor een jongen zat, niet in de inktpot geduwd? En wat te
denken van jongens, die om half 4 gist in de inktpot deden? Dat gist
deed zijn werk wel, zodat de volgende ochtend de hele bank en de vloer
onder de inkt zat. Er zijn zelfs verhalen bekend van carbid in de inktpot
met alle gevolgen van dien.

Als je heel mooi had geschreven mocht je met gekleurde inkt schrijven!
Dat wilde ieder kind wel. Ik ook, dat zal duidelijk zijn. Maar… ik had
nooit heel mooi geschreven, hoe ik ook mijn best deed. Het was
altijd een puinhoop.
Ik denk dat de juf helemaal niet in de gaten heeft gehad dat ik linkshandig was. In die tijd moesten linkshandigen nog rechts leren schrijven.
Ik ben dus aan de aandacht ontsnapt, wat best wel raar is. Maar: het
verhaal ging dat je ging stotteren als je gedwongen werd om met een
andere hand te gaan schrijven. Ik heb dus nooit gestotterd, daar heb je
het bewijs.

De inktlap
De inktlap was een onmisbaar hulpmiddel in de school. Vooral een
nieuwe inktlap, gemaakt door moeder van verschillende lapjes met een
knoop in het midden, gaf menig schoolkind een gevoel van grote
vreugde. En als je ‘s winters sneeuw in de inktpot deed, kon je zo mooi
lichtblauw schrijven. Tijdens het schrijven hoorde je in de klas het geluid
van de pennen die op de bodem van het inktpotje tikten. Ook hadden
kinderen de gewoonte om tijdens het schrijven het schuifje van de
inktpot steeds open en dicht te doen. De penhouders waren van hout
en daar werd vaak hevig op gekauwd. Er waren kinderen, die de
penhouder bijna geheel hadden ‘opgegeten’ , zodat ze alleen nog met
het metalen busje schreven.

Vloeiblad
Bij een nieuw schrift zat altijd een vloeiblad. Op de eerste bladzijde van
een nieuw schrift werd prachtig geschreven. Voordat er een nieuwe
kroontjespen werd gebruikt, moest deze eerst worden natgemaakt in
de mond. Op veel scholen werd niet de kroontjespen gebruikt, maar
een dunne bandschriftpen.
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De gekleurde inkt dus. Ik wilde zo graag met groene inkt schrijven dat ik
een keer stiekem een potje groene inkt uit de kast heb gepakt en me met
veel vegen en vlekken heb uitgeleefd op mijn schrijfschrift. Maar wel
groene vlekken en vegen. Voor straf – we kregen in die tijd nog vaak
straf, je deed gauw iets fout – moest ik in de hoek staan, heel lang. Voor
mijn gevoel uren. Ik hoestte en kuchte zo nu en dan wat, ‘ik sta hier nog
steeds’, maar de juf liet me lekker staan. Maar mijn zonde was de straf
waard. Lekker toch met groene inkt geschreven. Het rare is dat we in de
3e en 4e klas, we hadden toen een meester, net zoveel met gekleurde
inkt mochten schrijven als we maar wilden. Toen mochten we niet
met een ‘balpen’ schrijven, die was toen net uitgevonden. Dat zou je
schrijfhand bederven.

Herinneringen

Verbeterd schoolbordkrijt. Wit.
“Prima qualiteit.”
Zomaar een advertentie voor schoolbehoeften uit
1909. Een kistje van 144 pijpjes – zo werden de
witte, ronde krijtjes genoemd – was te koop voor
70 cent. Als het schoolhoofd 25 kistjes tegelijk
bestelde, dan kreeg hij een daalder korting.

Linkshandigheid
Het links schrijven werd vroeger beslist niet getolereerd. Men vond dat schrijven met de
rechterhand de norm moest zijn. Dat hoorde zo. Links-schrijvende kinderen veegden ook
door hun eigen geschreven tekst, waardoor er weer vlekken ontstonden. Men was zich in
de school niet bewust van het feit, dat linkshandigheid genetisch bepaald is. Linkshandige
kinderen werden vaak met geweld gedwongen om met hun rechterhand (mooie handje)
te schrijven.
Als kinderen toch weer met hun linkerhand schreven, werd dat afgestraft met tikken met
een latje op de linkerhand of het kind werd gedwongen om de linkerhand tijdens het
schrijven op de rug te houden. Nog erger: de linkerhand werd vastgebonden.
Menigeen heeft daar nog trauma’s van overgehouden. Gelukkig kwam daar in de jaren ’60
van de vorige eeuw verandering in en werd meer linkshandigheid geaccepteerd en kwamen
er speciale pennen en scharen op de markt voor linkshandige kinderen.

Een schoolkrijtje was het verlengstuk van de juf
of de meester. Met krijtjes konden ze genadeloos
over het zwarte schoolbord krassen. Stilte!
Dat geluid was een kwelling voor de oren.
aar ze maakten er ook sierlijke letters mee.
En prachtige tekeningen. Witte vingers van
het krijtstof. Nu te bewonderen in het nieuwe
Onderwijsmuseum. Schoolbordkrijt. Prima
kwaliteit! Van vroeger.
Het schoolbord en de krijtjes zijn praktisch
verdwenen uit de schoollokalen. Daarvoor in de
plaats hebben de digitale schoolborden (smartboards) hun intrede gedaan. Borden,
die d.m.v. een beamer zijn aangesloten op het
internet, maar ook aparte software bevatten ten
dienste van allerlei schoolvakken.

100 jaar De Drieslag
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Onze stichting
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Stichting

Geschiedenis van de
hervormde scholen in Ede
In Ede bestond eigenlijk geen Schoolstrijd. De Openbare School bleef
een christelijk karakter houden, ook al moest de Openbare School van
overheidswege neutraal zijn. De bovenmeesters Nelemans en De Graaf
waren gelovige mensen en waren tevens voorlezers in de Hervormde
Kerk. Er werd op school gebeden, psalmen gezongen en Bijbelse
geschiedenis gegeven. Bij meester De Graaf ging op vrijdagmiddag de
Bijbel open. Christelijke ouders vertrouwden hun kinderen gerust toe
aan deze leerkrachten. Toch werd er na de Doleantie in 1890 een School
met de Bijbel gesticht, omdat het christelijk onderwijs niet afhankelijk
mocht zijn van de meesters. Als er een andere meester zou komen, wist
men niet hoe het dan verder zou gaan. Wellicht zou de van boven
opgelegde neutraliteit dan weer worden nageleefd. Men wilde zekerheid
hebben. Ditzelfde verhaal gold ook voor het dorp Lunteren. De grond en
de bouw van de eerste School met de Bijbel aan de Telefoonweg werden
bekostigd door de heer Cavaljé, (zie foto). Cavaljé was een rustend
zakenman, die tevens een grote rol heeft gespeeld in de Doleantie en
ook de bouw van de Gereformeerde Noorderkerk in Ede heeft bekostigd. De eerste School met de Bijbel heet thans Cavaljé-school.

Naar een Hervormde Schoolvereniging Ede
Op 13 maart 1878 komt de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in
speciale vergadering bijeen “tot een paar zaken van bijzondere aard”. Eén
van deze zaken van bijzondere aard is de situatie op de openbare school.
Voorzitter dominee Kalfshoven leest een –waarschijnlijk door hem
opgesteld- schrijven voor aan de gemeenteraad van Ede “betreffende de
toestand van ’t openbare onderwijs alhier met dringend verzoek om
veranderingen”. De voltallige vergadering gaat akkoord met dit schrijven
en tekent het stuk.
Merkwaardig genoeg vernemen we een aantal jaren niets meer in de
kerkenraadsnotulen over deze zaak, tot er in 1882 ineens sprake is van
een “Vereeniging voor Christelijk onderwijs te Ede”.

Een voorlopige commissie
Door een aantal “ledenmaten der Ned. Hervormde Gemeente” is een
voorlopige commissie gevormd om te komen tot de oprichting van een
vereniging met als doel de stichting van een bijzondere school. Op 18
september 1882 liggen op de kerkenraadstafel de statuten van deze op
te richten vereniging.
Of er een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden vermelden de
kerkenraadsnotulen niet, maar wel dat er gestemd is en de uitslag
hiervan is dat “de gehele vergadering op één lid na, zich verklaart tégen
de ingezonden statuten, hoewel vóór Christelijk onderwijs zijnde”.

100 jaar De Drieslag
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Plannen voor een school
20 november komt de kerkenraad met de commissie in vergadering
bijeen met als doel “te handelen over de stichting der Gereformeerde
school”.
Dat men niet zo lang wil wachten met het “houden van Gereformeerd
Schoolonderwijs”, blijkt als men op de vergadering van 27 december
unaniem besluit, de gemeenteraad te verzoeken de leegstaande
lokalen van de openbare school te mogen huren. Men blijkt zeer
optimistisch te zijn en richt het verzoek aan de kerkvoogdij om de
tweede zondagse collecte (‘het tweede zakje’) voorlopig af te staan
“ten bate van de gereformeerde school”.
Het plan gaat echter niet door, want de volgende vergadering wordt
“een berigt ter kennis gebragt van den Ed. Achtb. Burgemeester te dezer
plaatse dat deze zich onttrok aan de medewerking in betrekking tot
hetgeen in behandeling was over ’t huren van localen der Openbare
school”.
De gecombineerde vergadering van kerkenraad en commissieleden
legt zich hierbij neer en besluit verder te gaan met bouwplannen voor
een eigen school. Haast zal gemaakt worden met het vormen van
fondsen, door met intekenlijsten bij gemeenteleden langs de deur te
gaan. Ds. Kalfshoven krijgt de opdracht statuten op te stellen en op
18 januari 1883 worden deze vastgesteld en ingeschreven in het
notulenboek van de kerkenraad.

Statuten der vereeniging tot stichting en beheer eener
gereformeerde school te Ede (prov. Gelderland)
Art.I

De vereeniging is gegrond op den Bijbel als Gods Woord,
met welk Woord de belijdenisgeschriften der Ned.
Hervormde Kerk volkomen overeenstemmende door haar
worden aangenomen.

Art. II

Het doel der vereeniging is het stichten en beheeren
eener gereformeerde school te Ede.

Art. III

De vereeniging zal bestaan uit den Kerkeraad der
Hervormde Gemeente en eene Commissie van vier leden (…)

Art. IV
Art. VII

Art. VII
Art. X

Art. XI

De leden der Commissie worden door den Kerkenraad
gekozen uit de mansledematen der Gemeente.
De door de vereeniging te maken kosten worden bestreden
uit de kosterijgoederen, schoolgelden, vrijwillige bijdragen
en alle andere baten der vereeniging toevallende.
De vereeniging benoemt het onderwijzend personeel.
De vereeniging is opgericht voor den tijd van 29 jaren,
zij heeft de bevoegdheid aan het einde van dien termijn
opnieuw de Koninklijke erkenning voor den tijd van
29 jaren te verzoeken.
Bij ontbinding der vereeniging worden, na liquidatie,
de overblijvende gelden besteed tot ondersteuning
van het gereformeerd onderwijs.
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Stichting
Hervormde plannen

De vereniging opgericht

Binnen de Hervormde Gemeente worden de plannen voor een
christelijke school onder het stof weggehaald. Op de vergadering van
15 februari 1899 grijpt ds. Bouthoorn terug op de notulen van zijn
voorganger en memoreert hij:

Uit de naamgeving “Vereniging tot oprichting en instandhouding van
Hervormde Scholen” spreekt het geloof en vertrouwen van de nieuwe
vereniging. De Paasbergschool, is wel de oudste maar niet de enige
school die door de vereniging is opgericht.
In totaal zijn er vijf lagere scholen in gebruik genomen:

Een besluit des kerkeraads in het jaar 1883 genomen om indien het mogelijk
was eene Christelijke school te bouwen, dat er destijds was gekollecteerd
voor deze school een bedrag van fl. 722,- welke som op een spaarbankboekje was gezet en thans door rente op rente te brengen was geklommen
tot fl. 1.067,-.’
De hervormde kerkenraad wilde wel tot een schoolstichting komen,
maar dit werd niet ondersteund door de hervormde gemeenteleden.

De paasbergschool gebouwd… en afgebroken
In april 1904 signaleert G. Versteeg “eene commissie tot stichting eener
Chr.School”. Deze keer is er wel degelijk sprake van een geboortewee
van de Vereniging tot oprichting en instandhouding van Hervormde
Scholen (te) Ede. Niet opnieuw eindeloze discussies, niet weer een
machtsstrijd. Men heeft haast. Meester De Graaf is in februari overleden
en met hem is de laatste schakel tussen kerk en (openbare) school
weggevallen. Het lijkt alsof de verloren tijd van de beide laatste decennia
van de 19e eeuw ingehaald dient te worden. Ongetwijfeld hebben de
toen ontwikkelde activiteit en opgedane ervaringen een rol gespeeld bij
de snelheid waarmee nu de zaak wordt aangepakt.

ǲ
ǲ
ǲ
ǲ
ǲ

in 1905 de school aan de Bergstraat (Paasbergschool),
in 1922 de school in Manen (Koepelschool),
in 1924 de school in Wekerom,
in 1932 de school aan de Kraatsweg (Veldhuizerschool)
in 1951 de school aan de Nachtegaallaan (Willem van Oranjeschool).

Instandhouding van drie van deze vijf scholen is anno 2005 nog de taak
van de Vereniging; Wekerom is in 1971 verzelfstandigd en de Willem van
Oranjeschol is in 1956 overgedragen aan CNS (de vereniging voor
Christelijk Nationaal Onderwijs) en in 1982 opgeheven. Ook zijn er in de
100-jarige geschiedenis van de Vereniging een aantal kleuterscholen
gebouwd, die vanwege de samenvoeging van kleuter- en lagere school
tot basisschool, geen van alle meer bestaan.

100 jaar De Drieslag
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Ds. P.M. Breugem
Voorzitter van 1966 - 1986

Predikant en voorzitter
Het was aan het eind van 1966. Naar bleek was ik nog niet van alle “ins
en outs” betreffende het gemeenteleven op de hoogte m.b.t. het fenomeen
predikant/voorzitter van de scholen. (NB. Redactie: ds. Breugem was net
als predikant in Barneveld bevestigd).
Ter vergadering uitgenodigd werd mij één en ander uit de doeken gedaan.
Als dat met de stichting van de hervormde scholen, het voorzitterschap
daarvan aan één van de plaatselijke predikanten voorbehouden was.
Om beurten waar te nemen.
Naar bekend kan zijn heeft mijn voorzitterschap zich uitgestrekt over een
20 tal jaren. In later jaren heeft wisseling van de wacht zich niet meer
aangediend. Naar ik vermoed, gevoed vanuit een breed gedragen
overtuiging, dat ik met de andere bestuursleden, de heren A.J. Hofland
(later opgevolgd door de heer W.G. Kalis) en de heer R. Hienekamp als
penningmeester een goed team vormde.

Bepaald de eerste jaren van mijn functioneren
als voorzitter waren hectisch. Zo konden aan
de J. Catsstraat de leerlingen van de Prinses
Margrietschool in een gloednieuw gebouw hun
intrek nemen. Terwijl een jaar later de Prinses
Beatrixschool een grote opknapbeurt met uitbreiding te beurt viel. En dan,
met de afbraak van de toch wel befaamde Prinses Julianaschool, vond er op
een tweetal locaties nieuwbouw plaats. Te weten de Koningin Julianaschool in
Barneveld Noord en de Prins Willem-Alexanderschool in Barneveld Zuid.
Beide scholen openden hun poorten in augustus 1974. De Prins WillemAlexanderschool in combinatie met een openbare school en PCO De Fontein.
Het mag ruiterlijk erkend worden, dat het bestuur van scholen met de jaren
veel omvangrijker is geworden. Kortom de positie van voltijds predikant
en voorzitter van de scholen bleek een moeilijk vol te houden combinatie.
Vandaar mijn beslissing om mijn functie ter beschikking te stellen. Overigens
heb ik er toen sterk op aangedrongen, dat een eventueel boventallig lid van
de Centrale Kerkenraad, tevens deel zou uitmaken van het schoolbestuur.
Zijnde in de lijn van de oprichters hervormde scholen.

Kortom de positie
van voltijds predikant en
voorzitter van de scholen
bleek een moeilijk vol te
houden combinatie
100 jaar De Drieslag
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Twee scholen, twee besturen

Benoemingen

Het was op de 1e augustus 1921, dat de officiële ingebruikname plaats
vond van de Glindse school. Een jaar later op de 16e juni 1922 vond er
in Barneveld-Dorp eenzelfde gebeuren plaats.

Het was in het voorjaar van 1968. Al vroeg die dag waren wij onderweg,
als Barneveldse predikanten. Ds. Monster en mijn persoon, als voorzitter
van de scholen. En dat, vanwege een vacature hoofd van de Prinses
Margrietschool. De heer A.J. van Rijsbergen had gereflecteerd op een advertentie onzerzijds. Dus mengde zich die morgen een tweetal heren, stemmig
gekleed onder het jeugdig publiek. Met aandacht werd de Bijbelles gevolgd
en bij de daarop volgende les met name gelet op pedagogische kwaliteiten.
Vervolgens werd de pauzetijd van de school benut, om eerste indrukken te
geven dan wel vragen tot opheldering te stellen. De eerste kennismaking was
zodanig dat de heer Van Rijsbergen gaarne werd uitgenodigd tot het geven
van een tweede proefles in Barneveld.

Ondertussen had de Glindse school al een jaar gedraaid onder een eigen
bestuur. Kennelijk heeft men dat zo willen laten. Alleen de voorzitter en
penningmeester uit Barneveld-Dorp als een gedeeld bezit. En zo gebeurde
het, voorjaar 1967, dat de toenmalige penningmeester, de heer L. Leertouwer,
mij kwam ophalen in zijn volkswagen-kever. Gewoonlijk werd er vergaderd
ten huize van één van de bestuursleden. Diens huisvrouw nam dan de
honneurs waar. Toen de agenda was afgewerkt, kon de vergadering met
gebed gesloten worden. Al snel daarop stelde de heer Leertouwer mij voor
huiswaarts te keren. Eerst later vernam ik, overigens zonder enige verbolgenheid, dat hij daarop naar het Glindse adres terugkeerde. Om met de
broeders nog wat samen te zijn, onder het genot van een hapje
en drankje.
Uiteraard had de Glindse school, gelet op
haar status aparte haar eigen jaarvergaderingen. De belangstelling was meestal groot.
In tegenstelling daarmee, bleef de jaarvergadering op het dorp licht in het wat formele
steken. Wat wil je ook na een drietal min of
meer uitgebreide verslagen door de 3
hoofden. Vermeldenswaard is dat voor een
bijeenkomst van 16 mei 1967 een belangrijk onderwerp was geagendeerd. De
zogeheten Mammoetwet. In te leiden door de heer P. Hildebrand. Eén van de
eersten in de reeks van vernieuwingen.
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En zo geschiedde het dat, 5 mannen uit schoolbestuur dan wel kerkenraad,
en de predikanten zitting namen in het klaslokaal. Ook die morgen volgden
de gebruikelijke lessen, waarna een nader beraad plaatsvond onder de
aanwezige kerkenraads- en bestuursleden. Waarbij tevens de gelegenheid
werd gegeven zich nader te laten informeren. Na zo, in de geschetste weg,
het gevoelen gehoord te hebben en de instemming gepeild, werd er besloten
de heer Van Rijsbergen de benoeming te geven.

Dus mengde zich
die morgen een tweetal
heren, stemmig gekleed
onder het jeugdig publiek

Bestuur
Over het voortbestaan van de eigenheid
Het was op de avond van de 23e september 1971 dat het dagelijks bestuur
van de school met de Bijbel, en het dagelijks bestuur van de hervormde
scholen op uitnodiging van de burgemeester en wethouders ten gemeentehuize bijeen kwamen.
Al snel werd door de burgemeester Van Diepeningen de reden genoemd van
ons bijeen roepen. In Barneveld Zuid zou volgens plan een nieuwe woonwijk
ontwikkeld worden. Uiteraard zou dat meebrengen nieuwbouw van scholen.
B. en W. kwamen met het gedurfde voorstel: van één christelijke school,
uitgaande van een samengesteld bestuur van hervormde en
gereformeerde leden.
De burgemeester benadrukte dan ook sterk, bepaald geen dwang te willen
uitoefenen. Uiteraard gaf het voorstel op de eerstvolgende vergadering van
het bestuur hervormde scholen, aanleiding tot uitvoerige gedachtenwisseling.
Met name werd beseft dat de zaak ontwikkeling van beleid voor de toekomst
een lastige was. Was er plaats voor twee christelijke scholen?
Daarbij het principiële aspect. Viel het voorstel van B. en W. wel te rijmen
met wat eertijds de oprichters Hervormde Scholen voor ogen stond? En een
niet onbelangrijk punt nl. passen de beide scholen, principieel gezien wel bij
elkaar? Kortom vragen te over. Het was dan ook een gelukkig besluit om
contact op te nemen met de Besturenraad Prot. Chr. Scholen.
Daar werd ons duidelijk gemaakt dat er voor ons geen dwingende redenen
waren om op het voorstel van B. en W. in te gaan.
Het was de 29e augustus 1972 in de namiddag half acht dat we als schoolbesturen voor de tweede maal werden ontvangen door B. en W. In tegenstelling
tot het bestuur van de school met de Bijbel, heeft het Hervormd bestuur
aangegeven daarop niet te kunnen ingaan, omdat we o.i. principieel niet
geheel gelijkluidend dachten en opereerden.

Wethouder Rebel wees er tijdens de verdere bespreking
fijntjes dat op termijn zal moeten komen tot een integratie kleuter- en lagere school. Dan zou de kwestie van nu
wel eens overnieuw actueel kunnen worden.

De schoolpsalm

Burgemeester

Het mag vrijelijk aangenomen worden dat met de start
Van Diepeningen
van de hervormde scholen ook de psalmbundel ter hand
werd genomen. Wat moet het een aparte belevening
gegeven hebben, toen uit vele kindermonden het luide klonk:
“Wie heeft lust den HEER te vrezen” (Psalm 25:6).
Om nu een integraal gebruik van de psalmbundel op de scholen te stroomlijnen werd er een kleine commissie in het leven geroepen, die een vademecum
samenstelden waar de kinderen ook in later jaren veel aan konden hebben.
Die arbeid kreeg daarin een vervolg dat in elke eredienst van de Hervormde
Gemeente de zogeheten schoolpsalm een prominente plaats kreeg.
Het genoemde heeft zelfs nog tot gevolg gehad dat de kinderen bij het
verlaten van de lagere school een compleet Bijbeltje werd uitgereikt.
Eén met de berijmde psalmen en formulieren.

Integratie kleuterschool en lagere school
Tot 1981 gingen de christelijke kleuterscholen uit van een gemengd bestuur
van gereformeerde en hervormde huize. Mogelijk uit de overtuiging dat zulks
toch moest kunnen. Het was in 1985 dat de integratie kleuter- lagere school
wetgeving werd. Bepaald voor vele besturen een niet eenvoudig te realiseren
opgave. Naar mijn waarneming heeft dat in Barneveld nauwelijks enig gedoe
gegeven. Wellicht in aanmerking nemend de plaatselijke situatie, heeft het
bestuur van de chr. kleuterschool vooraf besloten zich op te heffen en zijn
per 1-1-1980 vijf kleuterscholen overgedragen aan de Hervormde scholen.
En de kinderen vrij laten gaan overeenkomstig de schoolkeuze van hun
ouders. Een groots gebaar toch!		
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Over de Molukse gemeenschap
In de nasleep van de zogeheten politionele actie werd een groot
aantal Molukkers met hun gezinnen overgebracht in de beide huizen
De Schaffelaar en De Biezen. Beide huizen stonden in mijn regio (wijk) als
hervormde dominee. Daar zal het mee te maken hebben dat de bestanden
van vele van die gezinnen aanvankelijk een plaats hadden in mijn
kaartenbak.
Gelet de plaatsen van huisvesting en hun godsdienstige overtuiging (overwegend protestant) lag het voor de hand dat de Prinses Julianaschool haar
poorten opende voor de Molukse kinderen.
Van het personeel van de school werd een behoedzame en begripsvolle wijze
van benadering gevraagd. Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van Molukse
leerkrachten, w.o. mevr. Richir, Talapessy en anderen een positieve invloed
gehad.
Toen in later jaren vele Molukse gezinnen in de bestaande woonwijken een
huis toegewezen kregen belandden hun kinderen vrijwel automatisch op
de Prinses Ireneschool dan wel de Prins Mauritsschool.

In dat kader zij niet onvermeld
dat tijdens de zogeheten treinkaping in Beilen in 1977 de vraag
opkwam hoe te handelen bij een
confrontatie tussen de beide
bevolkingsgroepen in ons dorp.
Afgesproken werd dat, indien
nodig, ieder van ons zijn invloed
zou aanwenden ten bestwil van goede verhoudingen. Metterdaad een tweetal
dagen gehouden in Rehoboth. Aan de hand van allerlei teksten of voorwerpen aan het zendingswerk ontleend, werd in kaart gebracht de van ouds
bestaande goede verhoudingen.
Ook als bestuur hebben we, indien mogelijk de gelegenheid aangegrepen tot
bevestiging van de bestaande verhoudingen. Zo lieten we ons niet onbetuigd
om na het overlijden van een familielid van een leerkracht van de Prinses
Margrietschool tijdens een avondwake in de Molukse kerk onze condoleances
aan te bieden. En, om daarmede te volstaan: bij een geboortebezoek aan een
Moluks gezin trof het ons bijzonder in de wieg van het kind een geopende
Bijbel te treffen.
Tenslotte, terzake van de integratie van de Molukse gemeenschap, meen ik de
conclusie te mogen trekken, dat wij als hervormde scholen daaraan een
gezegende bijdrage hebben geleverd.

Bij een geboortebezoek
aan een Moluks gezin
trof het ons bijzonder
in de wieg van het kind
een geopende Bijbel
te treffen
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En gezongen
dat er wordt!
Heel indrukwekkend
allemaal

Bid- en dankdag voor gewas en arbeid			
Op de tweede woensdag in maart bijvoorbeeld. Om ongeveer 10.30 uur valt het te bezien
hoe vanuit de verschillende hervormde scholen rijen van kinderen zich richting centrum
begeven. Onder begeleiding wel te verstaan. Zelfs komt er vanuit De Glind een bus met
kinderen aangereden. Ik schrijf dan 1981. Op het niveau van de kinderen vindt een
volwaardige bid- dan wel dankstond plaats.
En gezongen dat er wordt! Heel indrukwekkend allemaal. Maar er diende zich een ander
probleem aan. Zo waren sommige of vele ouders op genoemde gedenkdagen gewoon
hun vooral oudere kinderen mee te nemen naar de kerk. Maar, zou dat ook kunnen/
mogen bij de morgendienst? Kennelijk heeft die vraag toen zo veel gewicht gekregen dat
het dagelijks bestuur op bezoek is gegaan bij de desbetreffende inspecteur van het lager
onderwijs.

Opgave aantal leerlingen incl. de Molukse leerlingen
(zij werden in die tijd Ambonese leerlingen genoemd)

De heer inspecteur bleek een man te zijn met een wijde visie. Hij bleek er dan ook totaal
geen moeite mee te hebben als kinderen onder begeleiding op het morgenuur deelnemen
aan een bid- dan wel dankdag voor gewas en arbeid.
Te denken valt ook aan de zgn. themadienst, eenmaal per jaar te houden. In de week
daaraan vooraf gaand plegen de predikanten de scholen te bezoeken en een aantal
lessen te volgen. Voor de zondag erop volgend worden de kinderen met hun ouders
uitgenodigd voor de afsluitende ietwat feestelijk dienst.

100 jaar De Drieslag
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Toelatingsbeleid
Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw was Barneveld een groot dorp. Met een
groot deel van de bevolking van hervormde huize. Het lag dan ook geheel in
lijn van het genoemde dat de hervormde scholen een open toelatingsbeleid
voerden. Trouwens velen van de niet kerkelijk meelevende ouders bleken geen
moeite te hebben met de dagelijkse schoolpraktijk. Te meer, daar de scholen
zich een naam verworven hadden, als goed onderwijs te geven. Een school in
de buurt, bleek bovendien aantrekkelijk te zijn.
Het behoeft geen lang betoog om vast te stellen dat de tijd van nu anno 2021
in veel niet meer overeenkomstig is met die van 100 jaar geleden. Vooral
einde jaren 70/80 van de vorige eeuw heeft er bijbels gezien, een verschrikkelijke kaalslag van normen en waarden plaats gevonden welke ook in het
onderwijs zijn sporen heeft nagelaten.
Bovendien, gehoord de opvattingen die momenteel worden voorgestaan door
vele volksvertegenwoordigers, lijkt het er veel op dat de vrijheid van onderwijs
de komende jaren onder vuur komt te liggen.
In lijn met het voorgaande wil ik met het volgende mijn bijdrage afronden.

Trouwens velen
van de niet kerkelijk
meelevende ouders
bleken geen moeite
te hebben met de
dagelijkse schoolpraktijk.

In de eerste plaats dat alles en een ieder, welke Bijbelse identiteit hoog in het
vaandel voert, zich gesteld moge weten tot een blijvende bezinning aan de
hand van de klassieke bronnen Schrift en Belijdenis.
In de tweede plaats dat wat het toelatingsbeleid aangaat, het niet altijd
eenvoudige evenwel blijvende opdracht is, ouder zo mogelijk in te winnen,
voor het hoog belang van een Bijbelse opvoeding.
In de derde plaats hoe je juist op de plaats waar je staat dan wel de functie
die je bekleedt, gedurig beseft: dit is mij van Godswege toevertrouwd. Is het
niet met name dat, wat je als onderwijsvrouw/man ongemeen vermag te
motiveren en je sterk maakt anno 2021. Ongetwijfeld zal dat het onderwijs
zelf ten goede komen.
En, niet in de laatste plaats: God gebiedt daarover Zijn zegen.
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Dhr. R. Hienekamp

Voorzitter van 1981 - 1990
van de hervormde scholen in Barneveld

Periode voorzitterschap
N.B. Aangezien de heer Hienekamp is overleden op 7 april 2004
plaatsen we hier een (deel) interview uit het Reformatorisch Dagblad.
BARNEVELD - “In mijn afscheidsspeech zei ik: Ik moet wat eerder ophouden
dan gepland was, maar ook dat zal ongetwijfeld in Gods grote Boek hebben
gestaan”.
Om gezondheidsredenen nam R. Hienekamp op 1 september 1990 na
23 jaar afscheid van het bestuur van de hervormde basisscholen in
Barneveld en De Glind. Na veertien jaar penningmeesterschap gaf hij
vanaf 1981 als vice-voorzitter en voorzitter mede leiding aan 1200
leerlingen en 70 leerkrachten.
Het schoolbestuur bestond decennia lang voornamelijk uit kerkenraadsleden, waaraan enkele „regenten” toegevoegd werden: experts uit de
gemeente, zoals een bouwkundige. In 1967 werd Hienekamp aangezocht voor het penningmeesterschap. Voorzitter en vice-voorzitter
waren in die tijd beiden predikant. Na het vertrek van ds. G. S. A. de
Knegt in 1981 werd Hienekamp vice-voorzitter. “Het penningmeesterschap
had ik wel gezien. Ik wilde eens wat anders”.
Na het aftreden van ds. Breugem werd Hienekamp op 1 januari 1987
voorzitter. “Ik wilde ook wel eens zelf de tent runnen. Ik hecht veel waarde
aan het christelijk onderwijs. Dan moet er ook goed leiding gegeven worden”.

Als voorzitter was Hienekamp ook ouderling met bijzondere opdracht.
Van 1972 tot 1977 had hij het penningmeesterschap van het schoolbestuur gecombineerd met de functie van kerkvoogd in de plaatselijke
hervormde gemeente. “Twee enorme bijbanen, waartussen ik uiteindelijk
moest kiezen. Ik koos voor de scholen...”.
Tot 1983 bleven de hervormde scholen kerkenraadsscholen. Op voorstel
van Hienekamp werd in dat jaar besloten een stichting op te richten.
Bij een stichtingsvorm is de identiteit beter veiliggesteld. We konden zo
ook de kerkenraadsinbreng waarborgen. Naast de voorzitter zitten er
vijf kerkenraadsleden in het schoolbestuur, uit elke wijk een. Bijna alle
schoolbestuursleden zijn echter ouders. Ten behoeve van de continuïteit heb je daarnaast ook enkele experts nodig. De ouders hebben
verder zitting in de ouderraden en de medezeggenschapsraden.
Die MR’s zijn trouwens niet ‘uitgekleed’, maar moeten soms ook
meebeslissen. Dat verloopt overigens goed”.

Kerk en school
De relatie tussen de scholen en de 8500 zielen tellende hervormde
gemeente (van Gereformeerde Bondssignatuur) is hecht.
De voorzitter is ouderling, behandelt de schoolzaken in de centrale
kerkenraad en doet als zodanig ook dienst in de themadiensten die in
de drie hervormde kerken gehouden worden aan het eind van een
themaweek van de scholen.

100 jaar De Drieslag
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Dhr. G.W. van Veldhuizen
Voorzitter van 1990 - 1998

In welke periode ben je werkzaam geweest binnen het bestuur van
De Drieslag?
Van 1983 tot 1998 in plaats van Gradus Willemsen.

Waarom ben je ingestapt?
Contact met mensen is voor mij noodzakelijk, het verbreedt je kennis en je
netwerk. Natuurlijk hebben wij een duidelijke keuze gemaakt om onze
kinderen op een christelijke school onder te brengen en dit was een extra
stimulans om in te stappen. En je ook bezig te houden met geestelijke zaken.
Daarnaast was onderwijs belangrijk voor mij en had mijn interesse, ook dat
is reden geweest om deel te nemen aan het schoolbestuur. Met name omdat
onze eigen kinderen op de PWA zaten. Toen ik in het bestuur kwam, werd ik
direct gevraagd om voorzitter te worden van ouderraad. Dat was een hele
actieve groep mensen die heel veel voor de kinderen verzorgden, natuurlijk
ook voor de leerkrachten. Binnen het bestuur werd echt (toekomstgericht)
beleid gemaakt en dat is iets waar ik me graag mee bezig houdt.

Hoe heb je het ervaren?
Een zeer positieve ervaring, met name toen ik een paar jaar later werd
gevraagd om aan het dagelijks bestuur deel te nemen. Weer een paar jaar
later kreeg ik het verzoek om voorzitter van de St. Hervormde Scholen te
worden. Dan sta je aan het roer van een organisatie die je moet proberen
samen te leiden. Er werd mij weleens verteld dat het te zakelijk ging. Ik wilde
graag snelle besluiten nemen en onderwerpen niet te lang op tafel laten liggen.
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Bijzondere gebeurtenissen/uitdagingen in die periode?
Benoemingen waren destijds nog één van mijn taken. Heel fijn om het te
doen, maar het was tijdrovend. Vooral als we het land in gingen, we gingen
namelijk de leerkrachten horen in de klas.
Het bouwen van een nieuwe school in de nieuwe wijk Norschoten was ook
een bijzondere gebeurtenis. De Willem van Oranjeschool heeft een prachtige
school, in combinatie met de Garve, in de wijk staan. Die samenwerking met
de Hervormde gemeente is een unieke combinatie. Samenwerking met
andere Hervormde scholen in de regio was een taak die heel veel energie
kostte. Natuurlijk waren er besturen die er niet zo voor open stonden en
dat was begrijpelijk, maar toch.

Is structuur in jouw tijd gewijzigd?
Er kwamen, mede door de regelgeving en groei, zoveel zaken op het bestuur
en directeuren af, dat het bestuur heeft besloten gebruik te gaan maken
van een bureau dat veel administratieve zaken van ons heeft overgenomen.
Dat is een heel goed besluit geweest. Toch werd er ook nagedacht over
een nieuwe structuur van het bestuur met andere verantwoordelijkheden.
Ook de besturenraad gaf hierin advies. Er is heel veel overleg geweest
met Krijn Overeem.

Relatie met hervormde gemeente?
De contacten met de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente
waren heel goed, vanuit elke wijk nam er één ambtsdrager en één lid
zitting in het algemeen bestuur. Dat was toen reglementair geregeld.

Bestuur
Hoe kijk je naar de diverse schoolbesturen in Barneveld?
Ik heb er al iets van genoemd, ik weet dat het soms gevoelig ligt maar voor mij is
één ding duidelijk. Samenwerking en van voldoende grootte zijn, is noodzakelijk
om in een tijd als deze kwaliteit, kwantiteit maar ook identiteit de boventoon te
laten voeren. Ook wat betreft de ambtelijke administratie, is het makkelijker en
voordeliger om je zaken goed te regelen. Wanneer je van voldoende grootte bent
kun je ook specialismen in huis halen, wat ook een noodzaak is. Anders wordt er
niet meer naar je geluisterd en worden de zaken voor je geregeld.

Je eigen verhaal – toevoeging
Wanneer ik terugkijk, heb ik het niet alleen voor onze eigen kinderen gedaan
maar ook voor al onze kleinkinderen. Ook zij bezoeken allemaal de
Amaliaschool. Eigenlijk heb ik alleen maar positieve dingen benoemd. Maar er
waren ook wel eens lastige zaken, bijv. problemen met het personeel. Als bestuur
moet je dat ook oplossen en proberen de menselijke maat te houden. Als ik
--- kijk hoe de Hervormde scholen er nu voorstaan ben ik trots op het geheel
waar ik ook een bijdrage aan heb kunnen leveren.

Er werd mij
weleens verteld
dat het te
zakelijk ging
100 jaar De Drieslag
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Dhr. E. van der Kruijff
Voorzitter van 1998 - 2010

In welke periode ben je werkzaam geweest binnen het bestuur van
De Drieslag?
In de bestuursvergadering van 23 maart 1998 is het voorzitterschap van Gijs van Veldhuizen aan mij overgedragen. In totaal
ben ik 12 jaar voorzitter geweest binnen het bestuur van de
Hervormde scholen. In juni 2010 ben ik gestopt, maar ik heb nog
wel tot eind 2013 in het bestuur van Stichting Christelijke
Kindcentra gezeten.

Mensen dachten dat het mijn baan was en waren verbaasd dat
het een vrijwilligersfunctie was. De onderlinge band en sfeer
binnen het bestuur was heel goed, ook met de directeuren. Er was
altijd ruggensteun en dat hield mij overeind.

Waarom ben je ingestapt?
Het bestuur was afhankelijk van vrijwilligers. Om een bestuur te
kunnen vormen, moeten er betrokken ouders opstaan die zin, tijd
en capaciteit hebben. Gijs van Veldhuizen vroeg op een jubileumavond of ik het stokje van hem wilde overnemen. Het was een
nieuwe mooie uitdaging. Zelf had ik gedurende mijn bestuursperiode drie kinderen op de Willem van Oranjeschool.

De sluiting van de Mauritsschool was intensief en heftig. Als ouder
stap je met goede bedoelingen in het bestuur. Het was heftig om
dan direct na je benoeming geconfronteerd te worden met het
sluiten van een school. Het is een weloverwogen keuze geweest,
maar wel een moeilijke.

Hoe heb je het ervaren?
Het was intensief. Dagelijks bestuur is ook echt dagelijks
beschikbaar zijn. Veel overleggen; MR, GMR, algemeen bestuur,
dagelijks bestuur en directie. Er kwam heel veel op het dagelijks
bestuur af en als voorzitter ben je de eerst verantwoordelijke voor
de scholen.
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Bijzondere gebeurtenissen/uitdagingen in die periode?
Er is heel veel gebeurd in mijn periode van voorzitterschap. Er zijn
ook veel bijzondere gebeurtenissen geweest.

In juli 1999 is Stichting Christelijke Peuterspeelzalen opgericht. In
2009 is die weer gefuseerd met Stichting Christelijke Kindcentra
De Drieslag.
In 2000 was De Drieslag onderdeel van de Federatie Christelijk
Basisonderwijs Regio Barneveld. Dit was een samenwerkingsverband met Terschuur, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Stroe en
Garderen. (in totaal 12 basisscholen). Uiteindelijk is dit op

Bestuur
financiën stukgelopen en is het niet tot een fusie gekomen. De
Zaaier in Terschuur is in 2004 wel gefuseerd met onze stichting. In
2000 was de Schimmelpenninck van der Oyeschool te Hoevelaken
reeds onder ons beheer gekomen.
In 2004 is de naam van de stichting veranderd van Stichting
Hervormde scholen te Barneveld, De Glind en Hoevelaken naar De
Drieslag.
De bestuursstructuur is ook gewijzigd in 2004. Het bestuur is toen
teruggegaan naar een klein slagvaardig bestuur. Bertus van den
Berkt werd algemeen directeur.
Om de binding met de achterban te houden is toen de Stichting
Adviesraad gestart. Later is deze veranderd in de Identiteitsraad.
Vermeldenswaard is verder nog de aanstelling van de eerste
vrouwelijke schooldirecteur in 2004 en de komst van digitale
schoolborden eind 2008.
Hoe was de relatie met de Hervormde Gemeente?
Hoogtepunten waren de bid- en dankdagen en themadiensten.
Een kerk vol kinderen! Mooi dat dan ook de randkerkelijke gezinnen in de kerk aanwezig waren. Dat is ook een mooie rol van de
scholen; evangelisatie gaat via de kinderen de huizen in. De
grondslag en missie van de scholen was ook echt wel de drijfveer
om als voorzitter van het bestuur aan de slag te gaan.

identiteit vast als er meer onkerkelijke dan kerkelijke gezinnen
zijn? Dit was ook een regelmatig terugkerend thema op de
bestuursvergaderingen.
Hoe kijk je naar de diverse schoolbesturen in Barneveld?
Er was veel contact tussen de scholen onderling. Als bestuur
hadden we ook regelmatig overleg met de Gemeente Barneveld en
Nijkerk. Overleg met andere schoolbesturen was puur praktisch,
bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.
Afsluitend
Het was intensief maar wanneer je tijdens een werkbezoek door
een van de scholen rondliep en de kinderen bezig zag, dan wist je
weer waar je het voor deed!

Betrokken ouders
moeten opstaan om zin,
tijd en capaciteit
te tonen om een bestuur
te kunnen vormen

Identiteit is ook een rol geweest binnen het toelatingsbeleid. Als
scholen sta je open voor evangelisatie, maar hoe houd je de
100 jaar De Drieslag
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Dhr. J. Ouwehand
Voorzitter van 2010 - 2014

In welke periode ben je werkzaam geweest binnen de stichting?

Bijzonder gebeurtenissen/uitdagingen in die periode?

Ik heb een dubbele looptijd gehad. In 2004 ben ik gestart als bestuurslid
tot juni 2010, met als aandachtsgebied personeel en organisatie. Toen ik
na 5 jaar --- afscheid zou nemen, liep dat anders. Ik werd gevraagd als
voorzitter van bestuur. Dat ben ik ruim 4 jaar geweest.

Verschillende. Nu ik eraan terugdenk is er erg veel gebeurd. Mooie zaken,
zoals het met de Gemeente Barneveld meewerken aan een masterplan voor
alle locaties van PO-Scholen in Barneveld, de nieuwbouw van de Amalia
school en Willem-Alexander school (nieuwbouw), en het uitdenken en
implementeren van de Kindcentra’s in onze scholen. Maar ook moeilijke en
ingewikkelde zaken, zoals het sluiten van de Mauritsschool, het met elkaar
komen tot een nieuw bestuursmodel. Geen eenvoudige zaken. Wat toelichting is wel op z’n plaats denk ik.

Waarom ben je ingestapt?
Goede vraag. Ik ben ingestapt zoals elke ouder dat waarschijnlijk doet die zijn
kinderen op school heeft: je wilt je steentje bijdragen. Voor mij was het ook
belangrijk dat onze kinderen op onze scholen, naast uitstekend onderwijs,
vertrouwd gemaakt worden met het evangelie van onze Heere Jezus. Ik vond
en vind dat een zegen, omdat zo de opvoeding in gezin, onderwijs en in de
school in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken. Dat was mijn grootste
motivatie om mee te doen en zo een steentje te mogen bijdragen aan de
instandhouding van de scholen van De Drieslag.

Hoe heb je het ervaren?
Uitdagend, inspirerend en leerzaam! Als bestuurslid krijg je te maken met
veel onderwijskundige zaken, waar je met elkaar eindverantwoordelijk voor
bent. Je hebt niet de expertise die onderwijspersoneel heeft, dus om die te
verkrijgen ben je echt afhankelijk van elkaar.
Vanuit dat oogpunt was het dus helemaal niet vreemd om voorzitter te
worden na eerst een aantal jaren bestuurslid te zijn geweest. Het was een
mooie periode. De vergaderingen waren gezellig en structureel. De persoonlijke banden die onderling gesmeed werden, waren en zijn als we elkaar weer
tegenkomen nog steeds sterk. Heel bijzonder.
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Bertus van den Berkt (toen bovenschools-manager) kwam rond 2006 op het
idee om zelf kinderopvang binnen onze eigen scholen op te starten. Er was
in Barneveld al wel reguliere kinderopvang waar onze ouders hun kinderen
brachten. Wij wilden dit echter graag binnen onze eigen schoolmuren,
inclusief de open christelijke identiteit die zo kenmerkend is voor de
scholen van De Drieslag.
Na de onderzoeksfase met een werkgroep, begeleid door de Compaen
Groep, is zo Christelijke Kindcentra de Drieslag opgestart en direct geïmplementeerd op verschillende scholen. Tijdens de opstart en uitbreiding naar de
verschillende school-locaties heb ik ook daar een poosje de voorzittershamer
mogen hanteren. Niet lang nadat ik voorzitter werd van het bestuur heb ik
dat overgedragen aan Leon van de Heg.
Het bestuur was in die periode erg ondernemend. We maakten keuzes en
handelden daar dan ook naar. Ik volg De Drieslag nog steeds, het is prachtig
om te horen en te zien dat de scholen floreren en dat de Kindcentra met hun
doorlopende leerlijn daar zo’n mooie toevoeging in zijn. Dat is echt fijn om
te zien.

Ook de sluiting van de Prins Mauritsschool (september 2010) was heftig. Het
was niet onverwacht, maar het is intens als je als ouder tegen andere ouders
moet zeggen dat hun school dichtgaat. Dat, in combinatie met de financiële
uitdagingen, leidde uiteindelijk tot de bewustwording bij het bestuur dat het
roer om moest. Het oude bestuursmodel van een vrijwilligersbestuur,
bestaande uit ouders, hoe lang het ons ook had gediend, paste niet meer.
We moesten naar een situatie waarbij de eindverantwoordelijkheid niet meer
bij vrijwilligers zou rusten, maar bij een gemandateerd bestuurder, zoals nu
het geval is. Toen ik uiteindelijk ‘ja’ zei tegen de functie als voorzitter in juli
2010, was het voor ons allemaal zonneklaar dat we als zittend bestuur
deze migratie met elkaar zouden moeten waarmaken.

Bestuur

Toch hadden we ook behoorlijke uitdagingen. Tijdens de start van mijn
bestuursperiode in 2004 werd door de overheid Lumpsum geïntroduceerd.
Als PO scholen werd je vanaf dat moment middels een totaalbedrag per
jaar voor het geven van onderwijs financieel gecompenseerd als
Scholengemeenschap. We hebben er jaren over gedaan om het huishoudboekje inzichtelijk te krijgen vanuit het administratiekantoor van de
financiële leverancier. Erg frustrerend. Dat lag regelmatig als een donkere
wolk over de bestuursvergaderingen. Na uiteindelijke hulp van extern
ingehuurde adviseur Klaas Beens, later toegevoegd als penningmeester
van het bestuur, kregen we inzicht en grip. Van zo’n dossier kun je wakker
liggen kan ik je vertellen. Het gaat niet om een paar dubbeltjes.

Hoe was de relatie met de hervormde gemeente?
De relatie met de Hervormde gemeente Barneveld was bijzonder goed.
Er was regelmatig overleg en vanuit de algemene kerkenraad was er
een ouderling met bijzondere opdracht bestuurslid identiteit, in mijn
tijd Piet Hoogendoorn die opgevolgd werd door Wim de Graaf.
Op bid- en dankdagen met alle kinderen samen in de Oude Kerk een dienst
hebben, de schoolpsalm die de kinderen aangeleerd krijgen en die in
dezelfde week op zondagmorgen gezongen wordt in de kerkdienst; het
onderstreept de innige samenwerking. Met de plaatselijke hervormde
gemeente als oprichters van Hervormde Scholen de Drieslag in 1921 is er
altijd een unieke, sterke band geweest. De Hervormde Kerk is een Volkskerk,
een open kerk, waar iedereen welkom is. Dat zie je nog steeds terug op onze
scholen. Ieder kind telt en is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond!
Dat is een groot goed in een zo verdeelde samenleving.

Hoe kijk je naar de diverse schoolbesturen in Barneveld?
Voor alle ouders is er een passende onderwijsoplossing in Barneveld. Dat is
een dankbaar gegeven. Er valt wat te kiezen. De samenwerking met andere
besturen is altijd prima geweest. Op onderwijsvlak werden die voornamelijk
door de Bovenschools Manager en de directeuren van de verschillende
scholen onderhouden. Die banden zijn bij mijn weten altijd goed en constructief geweest.

Is de structuur in jouw tijd gewijzigd?

Afsluitend

Het antwoord is dus: ja. Na de beslissing over de sluiting van de Prins
Mauritsschool in 2010 en de complexe situatie rondom de financiën, werd dat
een belangrijk doel. Uiteindelijk heeft in de periode 2013 tot eind 2014 ook hier
een externe adviseur, Henk Schaafsma ons begeleid naar het nieuwe
bestuursmodel zoals dat er nu staat, een Raad van Toezicht met een gemandateerde Bestuurder. Het proces ging met vallen en opstaan, maar kijkend naar
wat er nu staat, mogen we met elkaar trots zijn op de stichting en kunnen we
stellen dat het een goede keuze is geweest om deze stap met elkaar te maken zo
de bestuurbaarheid van De Drieslag te borgen.

Mijn tijd in het in het bestuur heb ik ervaren als leerzaam, uitdagend en
inspirerend. Niet altijd eenvoudig, maar wel prachtig werk. Schoolbestuurder
zijn, is dienen. Voor de kinderen en goed onderwijs. Voor de ouders.
Elkaar dienen, dat ook. Je wordt er knap nederig van.
De band tussen gezin, school en kerk mag in Barneveld best uniek worden
genoemd. Ik denk dat ik namens alle oud-bestuursleden van mijn periode
mag spreken als ik zeg dat we het met veel plezier hebben gedaan.
We kijken er met dankbaarheid op terug!

100 jaar De Drieslag
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Dhr. L.M. de Pater

Voorzitter van de Raad van Toezicht

en Dhr. L.M. van de Heg
Secretaris van de Raad van Toezicht

Hoe ben je in de Raad van Toezicht
gekomen?
L. de Pater: Via een advertentie waarin er
gevraagd werd om een Raad van Toezicht-lid. Die
advertentie hing in de school van onze kinderen.
Mijn vrouw had die gezien en dacht dat het wel
iets voor mij zou zijn.
L. vd Heg: Ik werd gevraagd om lid te worden van
het bestuur van Christelijke peuterspeelzalen
Barneveld te worden. De Amalia was net geopend
en bij het professionaliseren van kinderopvang
ben ik gestart. Al snel daarna verbonden aan de
Kindcentra De Drieslag en vanaf 2015 betrokken
als toezichthouder.
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Waar liep je in de beginjaren tegenaan?
L. vd H.: Het kindcentrum is vanaf de start alleen
maar gegroeid, daarbij vroeg je je steeds af of
dat wel kon. Kon de organisatie het wel aan en
hoe vind je met elkaar een vorm om professioneel
te zijn.
L. de P.: Binnen het bestuur waren er verschillende opvattingen en dan moet je wel met elkaar
een samenwerking vinden. Het was ook een
uitdaging om mensen te vinden met expertise op
de verschillende gebieden. Op het gebied van
financiën is dit wel een zoektocht geweest.
L. vd H.: In eerste instantie hadden we twee
stichtingen; Peuterspeelzalen en Kindcentrum De
Drieslag. Het was lastig om voor beide stichtingen
bestuursleden te vinden. Daarom is er later één
bestuur gekomen voor beide stichtingen.

L. de P.: Toen we de overgang maakten, wilden
we een scheiding van bestuur en toezicht, ook
door de wettelijke eisen op dit punt.. In die tijd
zijn Léon en ik elkaar tegengekomen.
L. vd H.: Voor het kindcentrum was de scheiding
van bestuur en RvT goed. Het was niet meer
verantwoord om als vrijwilliger die rol te hebben,
zo heb ik het zelf ook ervaren. De visie van de
doorgaande lijn van 0-12, heb ik vanaf het begin
mooi gevonden. Het is echt heel mooi dat er nu
een IKC Juliana (IKC = integraal kindcentrum)
bestaat en dat de visie van toen hierin tot stand
is gekomen.

De fusie met Ede
was ook een
mooi moment

Bestuur
Bijzonder gebeurtenissen/uitdagingen
in die periode?
L. de P.: Alles is nu in de basis op orde. Daar is in
de periode dat ik bij De Drieslag betrokken ben,
hard aan gewerkt. Nu kan men echt bezig zijn met
zaken als de ontwikkeling van de 0-12 leerlijn en
met het door ontwikkelen van het onderwijs.
De fusie met Ede was ook een mooi moment.
Dit proces is heel snel gegaan en toch uiteindelijk
goed verlopen.

staan en dit draait goed. De fusie is succesvol
geweest. Het is bijzonder dat de professionaliteit
door al die jaren heen is doorgegaan.
L. de P.: De betrokkenheid en professionaliteit
van medewerkers vind ik het mooiste. Er wordt
met elkaar gewerkt aan christelijke opvang en
onderwijs. Vanuit de kindcentra en de scholen
geven we de kinderen iets mee waar ze verder
mee kunnen, dat is prachtig!
Wat een bedreiging zou kunnen zijn? Je weet niet
hoe het in de toekomst zal gaan met bijzonder
onderwijs. Maar we hebben nu zo’n kwaliteit
neergezet met elkaar en veel betrokken ouders.
Dit kan niet zomaar ter discussie worden gesteld.

L. vd H.: De fusie met Ede was zeker een mooi
moment. Twee gezonde organisaties die op een
geschikt moment samen zijn gegaan, vanuit de
visie dat dit het beste was voor alle scholen.
Mooi dat je ---- daar als toezichthouder dichtbij
kon staan.

Zou de leegloop van openbaar onderwijs een
bedreiging zijn voor christelijk onderwijs?

De 0-12 leerlijn zie je door de jaren heen ontwikkelen, er zit echt een visie achter en dat is mooi.
Zelfs tijdens de kredietcrisis groeide de
organisatie.

L. de P.: Keuzevrijheid van ouders is in ieders
belang. Ik ben er voorstander van dat het
openbaar onderwijs blijft bestaan om ouders zelf
de keuze te geven.

Hoe kijken jullie nu tegen De Drieslag aan?
Welke positieve dingen zie je en zie je ook
bedreigingen?

L. vd H.: De andere kant is wel dat je op school de
kans hebt om ieder kind in aanraking te brengen
met het geloof. Maar er zit complexiteit in.

L. vd H.: Het meest positieve is dat de organisatie
echt goed staat. We hebben een heel mooie basis
met goed beleid, waarmee je de organisatie ook
gezond kan houden. Mijn periode als toezichthouder zit erop, ik heb dit 2 + 4 jaar mogen doen. Ik
ga met een gerust hart weg. We hebben een IKC

L. de P.: De balans is daarin belangrijk. Als het uit
balans raakt ben je ook draagvlak kwijt.

Houden we de drieslag: gezin, school, kerk
nog vol?
L. de P.: Vijftien jaar geleden waren mensen ook
bezorgd over de vrijheid van onderwijs. Ik zie het
wel positief in, uitgaande van onze kracht en
kwaliteit. We doen goed ons werk en hebben een
mooi verhaal. Onze leerlingen worden voorbereid
op het leveren van een bijdrage aan de samenleving. De band met de kerk is er en wordt ook
onderhouden en dat is heel mooi. We weten
elkaar te vinden en kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen.
L. vd H.: In 2015 heeft dat ook een mooie plek
gekregen in de Identiteitsraad. Ook voor
Hoevelaken en Ede is het goed ingebed om de
betrokkenheid met de kerken te behouden.
L. de P.: Nog iets wat ik mooi vind: dat enkele
jaren geleden de keuze in afscheidsbijbels is
vergroot. Leerlingen met allerlei achtergronden
krijgen een bijbel mee die bij hen past. Dat is
waardevol!
L. vd H.: Het is mooi dat de leerlingen de school
verlaten met een Bijbel in de hand.

100 jaar De Drieslag
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Dhr. G. van der Rhee

Bestuurder De Drieslag van 2015 tot heden
Hoe ben je in het onderwijs gekomen?
Ik ben altijd al werkzaam geweest binnen het onderwijs. De PABO was, toen ik
begon, net gestart. Ik ben begonnen als meester in het regulier onderwijs en
daarna in het speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik onderwijskunde en orthopedagogiek gestudeerd. Daarna stond ik op het keerpunt of ik verder ging in
orthopedagogiek of meer richting management. Ik ben toen directeur van een
basisschool in Wapenveld geworden. Sindsdien heb ik het vak directeur basisonderwijs uitgeoefend. Later werd ik meerschoolse directeur, algemeen directeur en
bestuurder. Ik ben daarnaast als onderwijsadviseur werkzaam geweest.. Toen ik
voor twee dagen bestuurder werd van De Drieslag, ben ik nog een tijdje onderwijsadviseur gebleven. Sinds de fusie van de scholen van Barneveld/Hoevelaken
en Ede ben ik volledig bestuurder van De Drieslag geworden.

Je hebt altijd in het onderwijs gewerkt. Soms is een bovenschools
directeur eerst in een andere sector werkzaam geweest. Is dat een
voordeel of een nadeel?
Ik zie het als voordeel dat ik altijd in het onderwijs heb gewerkt en ben gestart
als leerkracht. Er ontwikkelt en verandert veel, maar over het domein onderwijs
kan ik meedenken en meepraten, omdat ik zelf ook voor de klas heb gestaan en
directeur ben geweest. Het helpt bij het verplaatsen in de ander. Daarnaast is
het onderwijs het vak waarvoor ik gekozen heb en daar ben ik trots op. Het kan
ook een nadeel zijn, omdat je op de stoel van directeuren kan gaan zitten.

Hoe zijn de naam en het logo van stichting De Drieslag ontstaan?
Het is een schitterende naam. Waarom? Er zit een drieslag in van kerk, school
en gezin. We zijn een organisatie waarbij ouders hun kinderen al vanaf 0 jaar
bij ons brengen. Het is mooi om samen met ouders christelijke opvoeding te
geven aan kinderen. De band met de kerk is daarin ook belangrijk. We proberen tijdens de bid- en dankdagen, vieringen en themaweken de binding te
vinden. We hebben net een fusie achter de rug met de scholen in Ede, zij
hadden een duif in het logo, die ook prachtig is. Deze twee zijn samen in
een mooi logo gevoegd.
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Daarbij zijn er ook de drie kernwaarden
(geloofwaardig, betrokken en duurzaam)
die we invulling geven.
Kun je die drie kernwaarden toelichten?
Geloofwaardig: doen wat je zegt en zeg wat je doet
op alle niveaus. Dit geldt voor de leerkracht richting
ouders, voor de directeur richting leerkracht en
voor het bestuur richting directeuren. Daarnaast zit er het woord geloof in.
Geloof staat in onze organisatie centraal. Jezus als Verlosser en Overwinnaar.
Dit willen we meegeven aan de kinderen.
Betrokkenheid willen we op alle plaatsen. Het kind staat centraal en dat
moet voelbaar zijn. We spreken elkaar aan op die betrokkenheid.
Duurzaam staat in lijn met het rentmeester zijn van de aarde. We hebben heel
wat schoolgebouwen staan en op het moment dat we bouwen is duurzaamheid
ook belangrijk. We investeren hier fors in. Maar ook in de besluiten die we
moeten nemen willen we duurzaam zijn.

Stelling: christelijk onderwijs wordt vooral bepaald door de leerkracht
in de klas.
Helemaal mee eens. De leerkracht is het gezicht voor de ouders en in de klas
gebeurt het. Juist bij de leerkracht of pedagogisch medewerker vindt het plaats.
Of het nu het Bijbelverhaal in de peutergroep/kleuterklas is of in groep 8 waar
de geloofsgesprekken plaatsvinden. In de klas bij de leerkracht en kinderen
krijgt het geloof een plek. We leven in een ingewikkelde tijd en er komt veel op
ons als christenen af. Het geloofsgesprek mag plaatsvinden in de veilige context
in de klas. Daarom zoeken we altijd mensen die passie voor het vak hebben en
bevoegd zijn, maar die óók een relatie met Jezus Christus hebben. Dat komt
altijd aan de orde in sollicitatiegesprekken. Natuurlijk krijgt de godsdienstopvoeding een andere invulling in groep 1 dan bij groep 8, maar we zoeken altijd
iemand die een relatie heeft met Jezus. Dat is soms lastig, zeker met krapte in
de arbeidsmarkt. Maar we willen juist onderscheidend zijn en blijven door
onze identiteit.

Formeel is het antwoord: onze kwaliteit staat goed. We worden door de onderwijsinspectie gecontroleerd en we zijn trots op de rapporten die er liggen. We
toetsen en leerlingen maken in groep 8 een eindtoets en ook die opbrengsten
zijn goed. Tegelijkertijd is onderwijs altijd in beweging en verandert constant.
Als we dalen in rekenvaardigheid, is dat reden om het tegen het licht te houden
en te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. We zijn ermee bezig door reken- en
leesspecialisten op te leiden. Dat is het voordeel van een wat grotere stichting;
we zijn klein genoeg om overzicht te behouden, maar groot genoeg om specialisten op te leiden. De specialisten kunnen dan het team alert houden.
Tegelijk wil ik dit nuanceren en noemen dat onderwijs meer is dan rekenen en
taal ‘erin stoppen’. Dit merkte je bijvoorbeeld tijdens de lockdown. Ouders en
kinderen waren zo blij toen de scholen weer open gingen. Op dat moment
was maar één ding belangrijk en dat is pedagogisch contact met leerkracht en
leerlingen. We moeten daarnaast kritisch blijven op ons onderwijs. De verschillen zijn groot en we hebben het idee dat kansen gelijk zijn, maar we moeten
blijven kijken of er verbetering te halen is. Geven we kinderen alle gelegenheid
om door te groeien en op een mooi niveau uit te stromen? Dat betekent niet
dat alle kinderen op hoog niveau moeten doorstromen. Laten we voor een
ieder waardering hebben en ieders talenten zien.

Vroeger was de leerkracht ‘koning in eigen klas’, is dat nog zo?
Koning in eigen koninkrijk en lokaaldeur dicht speelt niet meer. We kijken bij
elkaar in de klas door collegiale consultatie en hebben videoapparatuur,
waarmee leerkrachten zichzelf kunnen spiegelen. Iedere school heeft trajecten
lopen om samen lessen voor te bereiden. Dit is een enorme ontwikkeling door
de jaren heen. Tegelijk denk ik dat dit nog altijd een werkpunt is. Er is altijd een
slag te maken om met elkaar inrichting te geven aan je onderwijs.

Welke uitdaging voor de toekomst zie je vooral?
Bovenstaande is al één. Daarnaast is het integreren van de 0-12 jaar leerlijn
een grote uitdaging. Daar ligt de taak om deze doorgaande leerlijn steeds
meer te laten ontwikkelen.

Bestuur

Voor ouders is, naast identiteit, kwaliteit ook belangrijk. Onlangs werd
in het nieuws aangegeven dat de kwaliteit van onderwijs onder druk
staat en terugloopt. Hoe zit het met de kwaliteit op De Drieslag?

Ik zie ook een uitdaging om hoogwaardig kwalitatief onderwijs te geven, dat
moet een speerpunt zijn en blijven. Het hoeft niet altijd meer en beter, maar
het moet een gezonde prikkel blijven om te analyseren hoe we erin staan en
hoe we bezig zijn. De maatschappij verandert, we voeden kinderen op die
beroepen gaan doen die er nu nog niet zijn. We willen een goede basis geven
waarop kinderen kunnen doorgroeien.

Vroeger stonden er meer mannen voor de klas en nu vooral vrouwen.
Hoe zou je jongeren enthousiast willen maken voor dit beroep?
Het klopt dat er tegenwoordig minder mannen in het onderwijs zijn. We mogen
niet positief discrimineren, maar als er een mannelijke LIO’er is, dan kijken we
wel extra naar mogelijkheden tot benoemen. Daarnaast blijft staan dat we
kwaliteit zoeken. Dan staat altijd boven het zijn van meester of juf. Het is een
mooi en uniek vak. Je krijgt de kans om een cursusjaar lang een band op te
bouwen met een groep kinderen. Je kunt de kinderen leren kennen en kinderen
zien je als identificatiefiguur. Mensen kiezen vaak voor het onderwijs omdat
ze daar passie voor hebben en betrokken zijn.
Het is een hbo-opleiding en er is echt wel een stap gezet in de beloning van
het vak. De basis is inmiddels echt wel vergelijkbaar met andere hbo-banen.

Vroeger was de school(vereniging) van de ouders. Zijn we dat
kwijtgeraakt?
We zijn Stichting De Drieslag en geen vereniging van ouders. Het is een stichting
waarbij leden van de Raad van Toezicht zelf zoeken naar nieuwe leden. Wel
hebben we de lijn dat er een aantal ouders van de scholen deel moeten uitmaken van de Raad van Toezicht. De scholen in Ede waren nog wel een vereniging,
maar er waren weinig aanwezigen bij ledenvergadering. Dan gaat het meer om
de vraag hoe je betrokkenheid van ouders vorm geeft.
Waar zie je de betrokkenheid van ouders? Dat is dan toch binnen de
Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. Daar krijgt de betrokkenheid
voeding en vindt hij plaats. Direct bij de school dus. De Medezeggenschapsraad
heeft daarbij ook echt invloed. Op hoger niveau in de stichting is er ook de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waar ook een aantal ouders deel
vanuit maakt. Naast de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is er een
identiteitsraad, waarmee ouders en kerken betrokken zijn. Ik denk dat deze
betrokkenheid een betere verankering is dan de algemene ledenvergadering in
een vereniging waar bijna geen leden aanwezig zijn.
100 jaar De Drieslag
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Dhr. A. van den Berkt
Algemeen directeur (2004 - 2019)

Je werkt je hele leven in het onderwijs, maar hoe kwam je ertoe
om het onderwijs in te gaan?
Ik weet niet waarom, maar wist al heel jong dat ik het onderwijs in wilde.
Ik had ook geen idee wat het onderwijs precies inhield. Ik kom uit een
arbeidersgezin en was voorbestemd voor de technische school. Toen ik de
opleiding wilde gaan volgen, moest het hoofd van de school eerst met mijn
ouders komen praten. Mijn vader zei uiteindelijk: “as jie dat wil doen, moj jie
dat maar doen.” Ik heb van huis uit mee gekregen dat je je gaven die je van
God hebt gekregen, optimaal moet gebruiken.

Was het voor jou vanzelfsprekend om in het christelijk onderwijs
te gaan werken?
Bij ons thuis waren veel vanzelfsprekendheden, ook wat betreft kerk en
onderwijs. Ik wist van het bestaan van openbaar onderwijs af, maar het
was totaal niet de vraag of ik daar zou gaan werken.

Hoe is jouw onderwijsloopbaan gelopen?
In 1975 ben ik afgestudeerd als leerkracht en begonnen op de
Wilhelminaschool in Lunteren. In 1984 werd ik directeur op deze school.
In 1989 gestart als directeur op de Prins Willem-Alexanderschool in
Barneveld. In 2004 werd het bovenschools management ingericht en bleef
ik voor 50% directeur van de PWA, en 60% bovenschools directeur. In 2005
fulltime bovenschools directeur en in februari 2019 met pensioen gegaan.
Vanaf 2016 tot heden als ZZP’ er enkele werkzaamheden gedaan als
interim-directeur in Woudenberg en Zwolle.
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De aangrijpende dingen
die gebeurd zijn...
... Dan word je bepaald
bij hoe het leven
kan gaan
Het onderwijs is in de afgelopen jaren op tal van zaken behoorlijk
veranderd. Wat zijn, als je terugkijkt, de grootste veranderingen die
het onderwijs heeft doorgemaakt?
Daar is veel over te zeggen. In 1975 was je volledig autonoom in eigen groep.
Er kwam niemand kijken in de klas; als de kinderen rustig zaten te werken,
dan ging het blijkbaar goed. Je was een goede of slechte leerkracht, maar je
bleef gewoon zitten in je eigen groep. Bijscholing was er niet en er werd geen
onderwijsplan besproken. De directeur maakte een plan en liet dat aan de
inspectie zien, maar daar gebeurde verder niets mee. Leerkrachten onderling
spraken ook niet over het lesgeven, hooguit over wat je met een leerling
meemaakte. Nu is er veel meer aandacht voor opleiding en ontwikkeling van
leerkrachten. Het is wel jammer dat dit niet verplicht is vanuit de overheid.
Leerkrachten kunnen zelf initiatief nemen of een bestuurder vraagt er
aandacht voor, maar standaard beleid hierop zie je weinig. Bij De Drieslag is
dit anders. We hebben gezamenlijke workshop middagen voor leerkrachten
en zij worden gestimuleerd om zich te scholen. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en personeelsbeleid. Er is nu ook meer kennisdeling
onderling. Daarnaast zijn de oudergesprekken niet meer alleen vanuit de
leerkracht. Ouders worden gezien als medeprofessional. Zij zien hun
kinderen in de thuissituatie.

Bestuur
Welke herinneringen blijven je bij?
De emotionele dingen die er gebeurd zijn. Toen ik 23 jaar was, moest ik
een kind vertellen dat zijn vader was overleden, dat is heel erg ingrijpend.
Op m’n 30e is er een leerling uit mijn groep overleden, dat hakt erin.
Daarna zijn er nog een aantal oud-leerlingen jong overleden. Dan word je
bepaald bij hoe het leven kan gaan. Dit heeft mij ook bepaald bij het belang
van het vertellen van de Bijbelverhalen en je positie als leerkracht.

Je hebt altijd in het christelijke onderwijs gewerkt. Als directeur
moet je proberen de identiteit gestalte te geven. Hoe deed je dat
en is dat in de loop der jaren veranderd?
Het spreken hierover is in de jaren veranderd. Er is meer openheid.
Daarnaast moet het uitgangspunt zijn: ‘Wat zegt de Heere’ en niet ‘ik vind’.
Heb je hart voor de Heere en voor elkaar, dan is het open gesprek het meest
vruchtbaar. Tegelijkertijd moet je wel duidelijk maken waar je staat en je
identiteit vasthouden.

Het openbaar onderwijs in Barneveld zien we teruglopen.
Dit zal betekenen dat meer niet-christelijke gezinnen zich aanmelden op de scholen. Hoe ga je daar als school mee om?
Het aannamebeleid, maar vooral een eerlijk gesprek over wie we zijn en
waar we voor staan, dat helpt wel in de keuze met ouders. Geen gesloten
aannamebeleid, want een van de kernpunten uit de statuten is evangeliseren. Daarom is een open aannamebeleid altijd een bewuste keuze voor
onze scholen geweest.

Je hebt veel Bijbelverhalen verteld in alle jaren in het onderwijs.
Heb je aan het vertellen van de verhalen mooie herinneringen en
heeft het jezelf ook geraakt?
Bij oudere kinderen kan je veel meer een gesprek hebben, daarom was ik
ook een bovenbouwer. In het gesprek met de kinderen kan je er zelf ook
echt van leren. Het is niet alleen geven, maar je ontvangt zelf ook veel.
Als kinderen in de thuissituatie geen Bijbelverhalen meekrijgen, ben jij
als leerkracht de enige die hen over Jezus vertelt. Dat is geweldig om te
mogen doen.

De scholen vieren een jubileum. Wat komt er, terugkijkend aan
dankbaarheid naar boven?
Dat men in begin vorige eeuw moest vechten om een christelijke school te
krijgen en dat we in ons land nog de mogelijkheid hebben om een christelijke
school te mogen zijn. Waar vind je dat nog? Je kan je zorgen maken over de
toekomst, maar we hebben er geen invloed op. We bestaan nu 100 jaar en
hopen de ruimte te behouden om de Bijbelse boodschap te blijven vertellen.

Als je een wens zou mogen uitspreken, hoe luidt deze?
Leef met de Heere, dat is altijd de basis. Heb hart voor kinderen
en sta als leerkrachten schouder aan schouder.

Heeft de wetgeving het makkelijker of moeilijker gemaakt om
een christelijke school te zijn?
Het is goed dat we duidelijk mogen en kunnen aangeven waar we voor
staan. We weten niet in hoeverre we straks nog de vrijheid krijgen om te
zeggen waar we voor staan. Dat zijn de ethische items waar de samenleving
anders in staat dan wat de Bijbel ons leert.
Bestuurskantoor

100 jaar De Drieslag
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Ouderling met bijzondere opdracht
Christelijk onderwijs is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van
christelijke ouders. Toch heeft de kerk het ook als haar taak gezien
christelijk onderwijs zo veel mogelijk te steunen. Christelijke ouders
hebben bij de doop van hun kind voor Gods aangezicht een heldere
belofte afgelegd. En dat gebeurde in de kerk. De drieslag ‘school-gezinkerk is heel waardevol.

studieboeken. Hij vergeleek het op heidense leest geschoeide onderwijs
van zijn dagen met ‘wijn der dwaling’. En hij beleed in zijn bekende boek
‘Belijdenissen’ dat hij als leerling die wijn graag gedronken had.
Het gevolg was “dat ik mij verwijderde van U, mijn God”. Deze uitspraak
laat duidelijk het belang van christelijk onderwijs in het geheel van de
opvoeding zien..

Maarten Luther schreef: “Niets is zo erg onder christenen dan kinderen
te verwaarlozen. Want als je christenen wilt helpen, moet je zeker bij
de kinderen beginnen, zoals dat vroeger ook gebeurde.”
Daarom bevorderde Luther dat er christelijk onderwijs aan kinderen kon
worden gegeven. Hij vond dat onderwijs ook belangrijk voor meisjes.
En dat was best uniek in die tijd. Moeders moesten natuurlijk de Bijbel
kunnen lezen en uitleggen aan hun kinderen. Volgens Luther was het
van belang om “de allerbeste scholen voor zowel jongens als meisjes
op alle plaatsen op te richten”. Hij schreef eens dat voor een stad
christelijke leraren net zo belangrijk waren als predikanten.

Om de goede band tussen kerk en school vorm te geven, is er door de
Algemene Kerkenraad indertijd voor gekozen om een ouderling met
bijzondere opdracht te benoemen in het schoolbestuur. Wij hebben die
taak meerdere jaren als een heel mooie taak ervaren. Onze opdracht
was het om mee te denken en mee te beslissen over zaken die te maken
hadden met de christelijke identiteit van onze scholen. Daarom waren
we betrokken bij het benoemen van het onderwijzend personeel. Juist
de man of de vrouw voor de klas speelt een hoofdrol in de overdracht
van christelijk onderwijs en Bijbelse normen en waarden. Ook keken we
mee met de aanschaf van lesmethoden. De ene of de andere methode
voor een bepaald vak maakte soms best wel veel uit. Geen enkele
methode brengt de stof op een neutrale manier. Denk bijvoorbeeld aan
biologie: wordt de natuur gezien als schepping van God, of is die zo
maar vanzelf door evolutie ontstaan? Of denk aan geschiedenis:
hoe wordt er over de betekenis van de kerk geschreven? Hoe worden
ideeën en daden van christelijke personen beschreven en beoordeeld?
Het was belangrijk en ook wel mooi om bij dit soort zaken betrokken te
zijn. Hoogtepunten in de onderlinge relatie waren de scholendiensten
met Bid- en Dankdag. Als ambtsdrager was je dan ouderling van dienst.
Ook de themaweken met afsluiting in de kerkdiensten waren mooi en
waardevol.

Ook Johannes Calvijn hechtte grote betekenis aan christelijk onderwijs.
Hij inspecteerde zelf of een te bouwen schoolgebouw wel geschikt was
voor het onderwijs. Ook voerde hij in dat de leerlingen wekelijks een
psalm leerde. Die traditie kennen wij nog steeds op onze scholen.
Ook heel mooi dat die psalm ’s zondags in de kerk gezongen wordt.
Met dat “zoals dat vroeger ook gebeurde”, dacht Luther vooral aan de
tijd vanaf Augustinus toen de kerk steeds meer ruimte en invloed kreeg
op het hele maatschappelijke leven. Het was vooral Augustinus geweest
die – in een toen nog overheersende heidense cultuur – het belang had
onderstreept van christelijk onderwijs, christelijke leraren en christelijke
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Bestuur
Dhr. C.G. Pronk

Dhr. G.P.P. Hogendoorn

Na de fusie met ‘De Zaaier’ in Terschuur en de ‘Schimmelpenninck van
der Oye school in Hoevelaken, onderhielden we ook contacten met de
kerkenraden van de plaatselijke Hervormde gemeente, en in Terschuur
ook met de Hersteld Hervormde gemeente.
In de tijd dat we ouderlingen met een bijzondere opdracht voor de
Hervormde scholen hadden, stond er op de agenda van de Algemene
Kerkenraad altijd een agendapunt met de aanduiding ‘schoolzaken’.
Dat is er nu dus niet meer. Wel heeft onze Algemene Kerkenraad twee
gemeenteleden voorgedragen die zitting hebben in de zogenaamde
‘Identiteitsraad’ van De Drieslag.

Dhr. W.J. de Graaf

In deze raad --- zijn ook de Hervormde gemeenten van Terschuur (en
de Hersteld Hervormde gemeente) en Hoevelaken vertegenwoordigd.
De Identiteitsraad heeft jaarlijks contacten met het bestuur van de
Drieslag over dezelfde zaken als waarvoor in het verleden de ouderlingen met bijzondere opdracht benoemd werden. Zo blijft er dus een
band tussen school en kerk bestaan. Heel waardevol. We hebben in
Nederland niet voor niets een jarenlange schoolstrijd gehad. Aan het
begin van de 20e eeuw leidde dit tot het bekende grondwetsartikel van
de vrijheid van onderwijs. Dat is best uniek te noemen. Nergens ter
wereld is dat zo. Voor christelijke ouders is het heel belangrijk dat er
christelijk onderwijs gegeven kan blijven worden. Betrokkenheid van
de kerk bij dit christelijk onderwijs blijft een roeping.

100 jaar De Drieslag
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Relatie met de Hervormde gemeente van Barneveld

Ds. S.J. Verheij

Predikant hervormde gemeente
Barneveld (wijk 1)

Blijvende binding
Allereerst namens de Algemene Kerkenraad van de hervormde gemeente van
Barneveld een hartelijke felicitatie aan de 100-jarige Drieslag! We wensen
allen die bij De Drieslag betrokken zijn de zegen van onze God toe. Er is mij
gevraagd om als lid van de Algemene Kerkenraad wat aan het papier toe
te vertrouwen. Ik doe dat onder de titel “Blijvende binding”.
In september 2007 verhuisden we als gezin naar Barneveld. Waar zouden
onze kinderen naar school gaan? Daar hoefden we als ouders niet lang
over na te denken. Ze gingen uiteraard naar de hervormde scholen van
De Drieslag. Daar hebben we geen spijt van gehad.
Toch was het voor ons een nieuwe en bevreemdende situatie. Wij waren tot
dan toe vooral CNS-scholen gewend. Die scholen zijn niet aan een bepaald
kerkverband verbonden. In Barneveld zijn veel scholen echter wel met een
specifieke kerk verbonden. We trokken onze wenkbrauwen op. Dat helpt
niet om elkaar als christenen van verschillende kerken te ontmoeten…
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Onoverwinnelijk?
In ieder geval
een kleine school
met een grote
betekenis

Er is gelukkig ook een andere kant De nauwe verbinding van kerk en school
is heel waardevol. Die verbinding is er niet alleen door de grote overlap van
kinderen en volwassenen die de gemeente en de scholen bevolken.
De binding kerk en school krijgt bijvoorbeeld ook vorm door de themadienst
in januari en de diensten op bid- en dankdag. Op de laatst genoemde dagen
zit de Oude Kerk van Barneveld vol kinderen. Dat is telkens weer een
overweldigende ervaring. Een zegen van onze God! Als predikant voel ik op
zo’n moment extra verantwoordelijkheid. Hoe ga ik voor, wat geef ik door,
lukt het me de kinderen echt aan te spreken? Een dominee is geen leerkracht… Gelukkig is het de Heere zelf die belooft het gezaaide woord te
zegenen.
Dat geeft me ontspanning. Het voorgaan in die diensten is daarnaast
gewoon prachtig. Het doet de adrenaline stromen. Stelregel één voor de
voorganger: doorgaan en geen stiltes laten vallen. Anders wórdt het niet
meer stil! Voorafgaand aan de diensten bezoekt de predikant een school.
De spontane gesprekken daar zijn vaak verrassend.

Bestuur
Deze nauwe verbinding van kerk en school geeft meer eenheid aan de
leefwereld van de kinderen. Daarnaast stimuleert het de gemeente en
mijzelf als predikant om betrokken te zijn op de (kinderen van de) scholen.
Andersom zal het ongetwijfeld ook het geval zijn!
Op 1 april 2015 werd de structuur van De Drieslag gewijzigd. Voortaan
was er geen bestuur meer waarin namens de hervormde gemeente van
Barneveld de zogenaamde ouderling voor de scholen zitting had. Er kwam
een bezoldigd bestuurder met een Raad van Toezicht. Om de binding met de
lokale hervormde gemeenten te versterken is een Identiteitsraad in het leven
geroepen. Dit orgaan kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het
College van Bestuur over zaken die de identiteit betreffen. Deze verandering
was een spannende ontwikkeling. Wat zou dit gaan betekenen voor de relatie
van De Drieslag en de hervormde gemeente van Barneveld? Naar mijn
waarneming kan ook na 2015 gezegd worden dat de relatie tussen beide
betrokken en goed is. Voor een goede relatie is contact en communicatie van
het grootste belang. Vooral ontmoetingen scheppen kansen en weren
bedreigingen. Daarom wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een gesprek georganiseerd tussen de directie van De Drieslag, leden van het moderamen van de
Algemene Kerkenraad van hervormd Barneveld en leden van de identiteitscommissie. In november 2018 nam ik aan zo’n gesprek deel. We spraken
onder andere over het gebruik van elkaars gebouwen. Dat is immers een
win-win situatie.
In het grote Gallië lag volgens de schrijver van Asterix en Obelix een klein
dorpje. In het grote geheel van De Drieslag ligt een kleine school: de Prinses
Beatrixschool in De Glind. Onoverwinnelijk? In ieder geval een kleine school
met een grote betekenis. De school ligt op hetzelfde terrein als het hervormde wijkgebouw De Akker. Samen vervullen ze een belangrijke sociale
functie in dorp en buurt De Glind. Extra waardevol is dat deze betekenis
gedragen wordt door een christelijke identiteit.

Kerk en school hebben een eigen plaats en opdracht. Maar beiden weten
zich geroepen om de bekende woorden van de Heere Jezus in de praktijk te
brengen: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor
zulke mensen is het Koninkrijk van God”. Deze woorden van Jezus scheppen
verwachting én geven verantwoordelijkheid voor kerk en school samen.
Tot zegen van de kinderen, tot eer van God!

N.B. Redactie: Naast de hervormde gemeente van Barneveld, wordt er ook
samengewerkt met de hervormde gemeente van Hoevelaken, Terschuur/
Zwartebroek en de Hersteld Hervormde Gemeente van Terschuur/Zwartebroek
en sinds 2019 ook met de Hervormde Gemeente van Ede. Vertegenwoordigers
van deze gemeenten hebben zitting in de Identiteitsraad van De Drieslag.
De samenwerking betreft ook de afsluitende diensten van de themaweken
en de scholendiensten met bid- en dankdagen.

100 jaar De Drieslag
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Onze scholen
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Scholen

Prinses Beatrixschool
De Glind

Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds
vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die
het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de
cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming. Daarnaast is vooral
ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een
sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een
belangrijk doel.

Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de
eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om
Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan
van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen
om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We
stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou
doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit
van onze Hervormde school.
”Wij doen het samen.”

100 jaar De Drieslag
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“Wij vinden het heel leuk op de Juliana omdat het hier altijd
gezellig is! Iedereen kan hier zichzelf zijn en op zijn/haar eigen
niveau werken. We hebben een mooi licht gebouw in de vorm van
een huis, we zijn heel blij dat we hier les mogen krijgen, we
voelen ons echt thuis!” — Janna, Noa en Lente uit groep 8

IKC Juliana
Barneveld

IKC Juliana biedt kinderopvang en onderwijs aan kinderen van 0 -13 jaar.
Sinds november 2018 is de Juliana gevestigd in een eigentijds gebouw in
de wijk de Vaarst in Barneveld.

Op de groei!
ǲ van baby naar tiener
ǲ in talenten, vaardigheden en kennis
ǲ en in geloof
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Als kinderen op de juiste manier worden gestimuleerd om zelfstandig
tot creatieve oplossingen te komen, ontdekken zij vanzelf waar ze
goed in zijn en welke unieke gaven zij van God hebben gekregen.

De pijlers onder onze opvang en ons onderwijs zijn:
ǲ
ǲ
ǲ
ǲ
ǲ
ǲ

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.
Amen ( HSV 2 Petrus 3:19)

ǲ
ǲ

Ieder kind is bijzonder. Wij geloven dat ieder kind kan groeien als het
de kans krijgt om zijn talenten te ontplooien.

ǲ
ǲ

De Bijbel is de basis
Gods Woord is onze leidraad.
Ieder kind is uniek en door God geschapen
Elk kind is door God geschapen en waardevol in Zijn ogen.
Veilige kinderopvang en veilig onderwijs
We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige
omgeving.
Goed onderwijs en goede kinderopvang doen we samen
We hechten belang aan een betrokken en constructieve relatie
met de ouders.
Op maat
We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en onderwijsbehoefte
van het kind.

Scholen

De Zaaier
Terschuur

Elk kind voelt zich veilig en gewaardeerd
Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd
weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar
wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun
bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit
het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft
ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling
aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming.
Daarnaast is vooral ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden
– een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk
doel. Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse
kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke
relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar
zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals
Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit
van onze Hervormde school. ”Samen het zaad strooien in een vruchtbare bodem, elk plantje doet er toe!

De Zaaier kent een sterk pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich
ontwikkelt op zijn of haar eigen tempo. Kinderen zijn nieuwsgierig en
willen steeds weer iets nieuws leren. Wij stemmen ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk af op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen.
Dit doen wij door hen een veilige en uitdagende speel-/leeromgeving te
bieden. Ieder kind mag zichzelf zijn met zijn of haar eigen talenten en
karakter. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een veilige plek hebben
waarin zij zich geliefd en gerespecteerd voelen. Kinderen leren al van
jongs af aan dat zij hier ook zelf verantwoordelijk voor zijn.
Samen met de leerkrachten werken de kinderen aan zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en zorg voor elkaar.
Wij werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen
door middel van de methode De Vreedzame School. Zo bereiden wij
hen voor om een betrokken burger te zijn van deze maatschappij.
We mogen een nieuwe school bouwen. Spannend hoor!
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Prins Willem-Alexanderschool
1974 - 2016

Barneveld

Samen leren leven
De Prins Willem Alexanderschool is een
prachtige school in een nieuw gebouw waarin
modern onderwijs maximaal tot zijn recht
komt. Omdat we een doorgaande lijn belangrijk vinden bieden we in ons complex ook
peuteropvang en BSO aan. Met het team
werken we aan kwalitatief goed onderwijs. Wij
geloven in een structuur waarin groepen de
basis vormen. Daarbij leggen we het accent op
samenwerken en samen geloven. Zo willen we
een hechte gemeenschap zijn voor kinderen en
ouders. Ons motto is ‘Samen leren leven’.
Vanuit ons geloof in God wordt
tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk
kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om
Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het
willen aangaan van een persoonlijke relatie
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met God. We helpen kinderen om te
ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.
We stimuleren hen om te gaan met anderen
zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij
vorm aan de christelijke identiteit van onze
Hervormde school.

Sterk pedagogisch klimaat
Vanuit een sterk pedagogisch klimaat kunnen
we aandacht schenken aan de ontwikkeling en
de vorming van ieder kind. We vinden het
belangrijk dat kinderen gewaardeerd en
gerespecteerd worden. Kernwoorden zijn:
relatie, competentie en autonomie. We werken
op onze school met de Kanjertraining.
Onderwijs is in ontwikkeling. Ook bij ons. Het
gepersonaliseerd leren geven we vorm door de
inzet van Chromebooks voor de leerlingen van
groep 4 tot en met 8. Dit betekent dat de

gebruikte software ons helpt de lesstof op
maat te presenteren en te corrigeren.

Samenwerken
Goed samenwerken leidt tot meer plezier in
het leren en betere prestaties. Daarom vindt u
bij ons:
• Veel aandacht aan persoonlijke en sociale
vaardigheden
• Onderling samenwerken is een belangrijke
pijler
• Actief leren doen wij graag
• We werken aan communicatieve
bekwaamheid

‘Onderwijs in verbinding,
met hoofd, hart en handen’

Scholen

Willem van Oranjeschool
Barneveld

Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd
weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar
wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun
bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit
het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft
ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling
aandacht besteden aan de creatieve vorming. Daarnaast is vooral
ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal
en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel.
Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van
elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht,
maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God.
We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.
We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen.
Hiermee geven wij vorm aan de Christelijke identiteit van onze
Hervormde school.
Kinderen zijn van zichzelf nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws
leren. Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin ieder
kind wordt gezien. Zorg voor de kinderen hebben we hoog in het
vaandel staan. Als team hebben we oog voor de individuele ontwikkeling
van uw kind. Wij stimuleren de persoonlijke betrokkenheid van kinderen
vanuit hun eigen mogelijkheden.
Wij willen dat ieder kind op school zich geliefd en gerespecteerd weet.
Kinderen leren dat ze hier samen verantwoordelijk voor zijn. De kinderen werken onder leiding van ons team aan de ontwikkeling van hun
zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en de zorg voor
elkaar. We maken aan het begin van het jaar met alle kinderen een
omgangscontract, waarbij we met elkaar de schoolregels invullen.
Zo worden we samen eigenaar van onze gezamenlijke regels.

100 jaar De Drieslag

67

Prinses Amaliaschool
Barneveld

De Prinses Amaliaschool is een school in de
Barneveldse wijk De Burgt. Een school waar
kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen
groeien en waar we respectvol met elkaar
omgaan. Een school waar we graag samenwerken met leerlingen en ouders in een klimaat
waarin iedereen zich welkom weet en gewaardeerd wordt. De Prinses Amaliaschool heeft
ruim 300 leerlingen. Er werken ongeveer
35 teamleden die samen zorgdragen voor
een goed leer- en leefklimaat.

Onze kernwaarden zijn:

Wat kenmerkt de Prinses Amaliaschool?

Samen: Op onze school werken we als leerkrachten, leerlingen en ouders samen. Ieder
heeft een eigen rol in deze samenwerking.

Op onze school is ons geloof in God de basis
van waaruit we school zijn. Onze school heeft
een actieve gebedskring en ook in iedere groep
en in ons team is er veel aandacht voor gebed.
We stimuleren actieve betrokkenheid van
ouders door dagelijkse gebeurtenissen te
delen via de app Parro. We zien ouders als
partners in de samenwerking.
Op onze school organiseren we jaarlijks een
beroepenmiddag, bedrijfsbezoeken en workshops over beroepen. We geven kinderen
hiermee zicht op hun talenten.
In de lessen is veel aandacht voor vormen van
samenwerkend leren. Iedereen doet mee en
is betrokken bij wat we leren.
We vinden het belangrijk dat ieder kind goed
leert lezen. Er zijn veel boeken op school en
we stimuleren kinderen in het plezier in lezen.

Geloven: Ons geloof in God de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest is op onze school de
gezamenlijke basis.
Groeien: Graag bieden we iedere leerling
en ieder teamlid ruimte om te groeien en te
ontwikkelen, op eigen niveau en met eigen
talent.
Genieten: Op onze school hebben we plezier
en genieten we van en met elkaar. We spelen,
ontdekken, leren en onderzoeken samen.
Het motto van de Prinses Amaliaschool is dan
ook : samen geloven, groeien en genieten!
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Scholen

Arianeschool
Barneveld
Missie
Onze ambitie is het bieden van een school
waar kinderen zich geliefd weten, waar ze
mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met
elkaar wordt omgegaan.
Onze school wil kinderen in staat stellen om
hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te
laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder
kind uniek is door de gaven die het van God
heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de
cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan
de creatieve, motorische en muzische vorming.

Daarnaast is vooral ook de goede ontwikkeling
van sociale vaardigheden –een sociaal en
betrokken mens zijn in deze wereld– een
belangrijk doel.

“Presteren is leren met Passie en Plezier!”
Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat
het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van
een persoonlijke relatie met God. We helpen
kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn
in Gods ogen. We stimuleren hen om anderen
te behandelen zoals Jezus dat zou doen.
Hiermee geven wij vorm aan de christelijke
identiteit van onze Hervormde school.

Pedagogisch klimaat
Basisschool Ariane staat voor een sterk
pedagogisch klimaat waarin 3 waarden
centraal staan:

ǲ Respect
ǲ Veiligheid
ǲ Verantwoordelijkheid
We besteden veel aandacht aan het groepsproces in de klas. In een groep komen veel
verschillende rollen voor. Wie is de leider? Wie
is de clown? De rustige? De helper? Ieder kind
is anders en daardoor uniek. Als kinderen zich
goed voelen in de groep, kunnen ze beter
samenwerken en meer kennis tot zich nemen.
Door aandacht te besteden aan de groep als
geheel en ieders unieke plek daarin, willen we
pestgedrag voorkomen. Op de Bs Ariane willen
we een betekenisvolle bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de kinderen. Kinderen leren
omgaan met verschillen en ervaren een
gemeenschappelijke basis van waarden en
normen.
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Schimmelpenninck van der Oyeschool
Missie
Ieder kind is bijzonder. Wij geloven dat ieder kind kan uitblinken als het
de kans krijgt om zijn talenten te ontplooien. Als kinderen op de juiste
manier worden gestimuleerd om zelfstandig tot creatieve oplossingen te
komen, ontdekken zij vanzelf waar ze goed in zijn en welke unieke gaven
zij van God hebben gekregen.

Visie
”Je bent een kampioen, als je je persoonlijk record verbreekt!”
Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd
weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar
wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun
bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit
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het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft
ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling
aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming.
Daarnaast is de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een
sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel.
Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid
van elk kind. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar
zijn in Gods ogen.
We stimuleren hen om
te gaan met anderen
zoals Jezus dat zou
doen. Hiermee geven
wij vorm aan de
christelijke identiteit.
De renovatie situatie 16 juni 2021

Scholen

Paasbergschool
Ede — Gestart 1905

Paasbergschool, met elkaar, voor elkaar
Vol passie en vanuit onze Christelijke identiteit
geven we onderwijs waarmee we kinderen
inspireren, toerusten en uitdagen. We bieden
een veilige en leerzame omgeving waarin het
kind kan groeien in kennis en zelfvertrouwen.

Identiteit

Ons onderwijs

De grondslag van de Drieslag, waar onze
school deel van uitmaakt, is de Bijbel, het
woord van God. Wij willen de liefde van Jezus
delen met de kinderen. Dit komt tot uiting in
dag- en weekopeningen en in het vieren van de
christelijke feestdagen, maar ook in de manier
waarop we met elkaar omgaan. Samen vieren
vinden wij belangrijk!

Op de Paasbergschool willen we de kinderen
een geweldige- en leerzame tijd bieden.
Een tijd waarin de kinderen zich gezien weten
en in een rijke en veilige leeromgeving zich
ontwikkelen en voorbereid worden op de
volgende stap in hun leven. Met veel plezier
staat het team van de Paasbergschool elke
dag klaar voor de kinderen.

100 jaar De Drieslag
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De Koepelschool
Ede - Start 1922
Onze identiteit
Wij geloven dat God de Schepper is van de hemel en de aarde. God is
de Bron waaruit wij leven. Jezus Christus is onze Redder. Hij is de Weg,
de Waarheid en het Leven. Zijn lijden en opstanding staan centraal in
ons geloof.
Wij hebben een persoonlijke relatie met onze Schepper door Jezus
Christus en laten ons leiden door de Heilige Geest. De Bijbel, het
Woord van God, is onze leidraad en de grondslag van ons leven.
God heeft ons uniek geschapen met eigen talenten en gaven, die wij
inzetten voor een taak in deze wereld. Wij willen met elkaar omgaan
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Samen leveren wij als school, gezin en kerk een bijdrage aan de
geloofsopvoeding van onze kinderen.

Onze kern
ǲ
ǲ
ǲ
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Je bent een geschenk van God.
Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.
We hebben respect en aandacht voor onszelf, onze naaste
en onze omgeving.

Koepelschool 1947-1948

Ons verlangen
Wij laten de kinderen ervaren dat zij uniek en geliefd zijn. Wij reiken
hen een levenslang houvast aan, door het geloof in de Here Jezus.
Wij dragen kennis van God en Zijn Woord over. Er wordt een basis
gelegd om verder te bouwen aan een persoonlijke relatie met God.
Op onze school ervaren zij een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Ons onderwijskundig doel
Wij richten ons met ons onderwijs op de basisondersteuning. Wij
bereiden onze kinderen voor op een passende vervolgopleiding.
Realistische en haalbare doelen staan centraal. Wij houden hierbij,
binnen onze mogelijkheden, rekening met de uniciteit, de talenten en
de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Hiermee bereiden wij
onze kinderen voor op de toekomst en onze maatschappij.

Ons onderwijs
Ieder kind is bijzonder en heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Ons
onderwijs is erop gericht om kinderen in elke fase in staat te stellen om
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen
veel leren en met plezier naar school gaan.

Scholen

Twee locaties
Kenmerken van ons onderwijs:
ǲ

ǲ
ǲ

ǲ
ǲ

Wij vinden het belangrijk een doorgaande lijn te ontwikkelen
voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Binnen onze school is
daarom ook een peuterspeelzaal en BSO gehuisvest;
Ons onderwijs kenmerkt zich door een duidelijke structuur
en een veilige, rustige leeromgeving;
In het geven van ons onderwijs vinden wij het belangrijk om
veel tijd te besteden aan de kernvakken taal, rekenen
en lezen.
in de onderbouw een rijke leeromgeving te creëren
waardoor kinderen spelend kunnen leren.
de kinderen 21ste eeuwse vaardigheden te leren.
Er is een hechte samenwerking tussen school en ouders.
Wij geven les waarin elementen van Effectieve Directe
Instructies verwerkt zijn.

De Koepelschool heeft een onderbouwlocatie en een bovenbouwlocatie. Beide locaties liggen ongeveer één kilometer uit elkaar.

Bovenbouwlocatie aan de Nieuwe Maanderbuurtweg 2
Hier is gevestigd:
ǲ De groepen 5 t/m 8 van de basisschool
ǲ Bovenschoolse Plusklas

Pedagogisch en didactisch klimaat
Ons pedagogisch en didactisch klimaat beschrijven wij aan de
hand van onze onderwijswoorden Waardevol, Doelgericht en
Uitdagend. Ook in ons projectmatig Jeelo onderwijs komen
deze woorden naar voren.

Verder over de school
ǲ
ǲ
ǲ

Onze ouders zijn betrokken, samenwerkend en positief
kritisch.
Onze leerkrachten zijn professioneel, toegewijd, open en
toegankelijk.
Onze kinderen zijn uniek, betrokken en nieuwsgierig.
Elk kind is met zijn eigen talenten en mogelijkheden
van waarde en kostbaar in onze ogen.

Onderbouwlocatie aan de Anton Mauvestraat 10A
Hier is gevestigd:
ǲ Peuteropvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar
ǲ De groepen 1 t/m 4 van de basisschool
ǲ Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar
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De Veldhuizerschool

Over ons anno 2021

De Veldhuizerschool is opgericht in 1932 en staat nog steeds op de plek
waar de school ooit is begonnen. Helaas is een groot deel van het
archief verloren gegaan in een ondergelopen kelder. Wat we wel weten
is van de verhalen van bovenmeesters, leerkrachten en oud-leerlingen.
Over de geschiedenis van de school is helaas weinig bekend. Doordat
het archief in een ondergelopen kelder lag opgeborgen.
Van 1932-1955 was meester Schreuders bovenmeester op de
Veldhuizerschool en was ook juf Modderkolk hier werkzaam. Zij heeft
maar liefst 37 jaar lesgegeven op de Veldhuizerschool. In de oorlogsjaren werd de Paasbergschool gevorderd door de Duitsers en zaten de
leerlingen van de Paasbergschool ook in de Veldhuizerschool. In 1944
werd ook de Veldhuizerschool gevorderd door de Duitsers na de landing
van de geallieerden op de Ginkelse Heide. De leerlingen kregen destijds
op andere plekken les, bijvoorbeeld in kerkgebouwen.
In de jaren na de oorlog zijn er veel leerkrachten gekomen en gegaan en
is de school gegroeid naar zo’n 280 leerlingen. In 2010 heeft de
Veldhuizerschool een nieuw gebouw betrokken. De kenmerkende eik
stond eerst voor de school, maar heeft nu een prominente plek achter
de school.

Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van
elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht,
maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God.
We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen.
We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen.
Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit van onze
Hervormde school.

Ede
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Identiteit

Missie
Wij willen een school zijn waar elk kind er mag zijn en waar elk kind,
binnen een veilig leef- en werkklimaat, zich met zijn eigen gaven en
talenten optimaal en harmonieus kan ontwikkelen, zowel cognitief,
sociaal emotioneel als creatief.

Visie
Vanuit Gods Woord geloven we dat ieder kind als een waardevol en
uniek schepsel van God, bedeeld is met eigen gaven en talenten.
Elk kind heeft de Ander en de ander nodig om die gaven en talenten
zodanig te ontplooien dat ze worden ingezet tot eer van de Schepper
en tot dienst aan de naaste en aan zichzelf.

Stichting Christelijke
Kindcentra De Drieslag
In 2008 startte de gemeente Barneveld een
overleg om in de nieuwe wijk De Burgt een
scholencomplex te bouwen, waarin Openbare
basisschool De Plantijn een plaats kreeg, en
een dependance van PCBS De Fontein en de
Prins Willem-Alexanderschool. (de laatste werd
kort na de ingebruikname zelfstandig en kreeg
de naam Prinses Amaliaschool.
De gemeente wilde in dit complex tevens een
organisatie voor kinderopvang huisvesten.
Dat werd uiteindelijk De Blokkentoren.
Van de scholen werd gevraagd om met
De Blokkentoren een convenant te sluiten.
De toenmalige algemene directeur Bertus van
den Berkt was van mening dat de hervormde
scholen geen convenant met een algemene
(neutrale) instelling zouden moeten sluiten,
en hij stelde het bestuur voor om een eigen
organisatie voor kinderopvang te stichten.
Het bestuur was dezelfde mening toegedaan
en zo werd in zeer korte tijd Stichting
Christelijke Kindcentra De Drieslag gesticht.
Bewust met de naam kindcentra, omdat al
direct werd gedacht aan uitbreiding van de
organisatie op meerdere hervormde scholen.

Scholen

Aangezien in Barneveld al drie christelijke
peuterspeelzalen bestonden, werd direct
contact met hen opgenomen en besloten dat
één van deze peuterspeelzalen direct zou
worden overgenomen en geplaatst naast de
Prinses Amaliaschool, en dat op termijn de
overige 2 ook zouden worden opgenomen.
Gelukkig ging de gemeente direct akkoord.
In 2009 worden Esther van Veldhuizen en
Edith Blokland aangenomen om mee te
denken over de opzet kinderdagverblijf en
BSO bij Amaliaschool. Zij hadden al ervaring
bij de christelijke peuterspeelzalen.
Zij gaan zich, samen met Bertus van den Berkt,
Willy Schults (toenmalige directeur van de Prins
Willem-Alexanderschool) verdiepen zich in
beleid, regelgeving, opzet, aanschaf spullen.
We startten in 2010 met 4 kinderen in de
kinderopvang (KDV) en één kind in de buitenschoolse opvang (BSO). Wel met een volle
groep van de peuterspeelzaal.

ǲ Augustus 2012: De Drieslag neemt
Christelijke peuterspeelzalen over
ǲ Dikkertje Dap (gaat naar PWA school
ǲ Klein Duimpje (gaat naar
Julianaschool/Willem van
Oranjeschool) over.
ǲ September 2014: We starten met BSO
ǲ

ǲ
ǲ
ǲ
ǲ

Edith Blokland,
manager kindcentra

ǲ

bij de Koningin Julianaschool
Januari 2017: we starten met
Peuteropvang (POV) in de
Schimmelpenninck van der Oyeschool
(SvdO) Hoevelaken.
Januari 2019: We starten met KDV bij de
Koningin Julianaschool
November 2019: We verhuizen met POV,
KDV en BSO naar IKC Juliana.
September 2020: Start van het KDV bij
de SvdO.
Januari 2021: De Drieslag neemt Stichting
Protestants Christelijke Speelzaal Ede over,
met daarin een POV en BSO bij de
Koepelschool en een POV bij de
Paasbergschool. We starten met BSO en
kinderopvang in de tijdelijke noodschool
van de Schimmelpenninck van der
Oyeschool
Augustus 2021: We openen de kinderopvang in de gerenoveerde Schimmelpenninck
van der Oyeschool.

Op dit moment (maart 2021) nemen er
212 kinderen deel aan de kinderopvang;
344 aan de peuteropvang en 361 aan de
buitenschoolse opvang.
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Locaties van
de scholen
van De Drieslag
Onderwijs en Kinderopvang

In dit overzicht zijn de contactgegevens van de
scholen van De Drieslag weergegeven.
We zijn bijzonder trots dat de ontwikkelingen van
de laatste jaren hebben geleid tot een onderwijsorganisatie voor 0 tot 12 jarigen.
Een organisatie met een doorgaande onderwijskundige, pedagogische en didactische lijn die
steeds verder wordt doorontwikkeld.

Lange Voren 88,
3773 AS Barneveld
phone 0342 478 243
envelope administratie@dedrieslag.nl
envelope bestuur@dedrieslag.nl
globe dedrieslag.nl

Tusolaan 6,
3772 WP Barneveld
phone 0342 231 279
envelope directie@bs-ariane.nl
globe bs-ariane.nl

Nederwoudseweg 23,
3772 TD Barneveld
phone 0342 424 683
envelope info@deamaliaschool.nl
globe deamaliaschool.nl

Postweg 15,
3794 MJ De Glind
phone 0342 451 458
envelope info@pbsdeglind.nl
globe pbsdeglind.nl
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Scholen
Wethouder Rebellaan 142,
3771 KA Barneveld
phone 0342 412 165
envelope info@ikcjuliana.nl
globe ikcjuliana.nl

Kraatsweg 11,
6712 DA Ede
phone 0318 615 269
envelope info@veldhuizerschool.nl
globe veldhuizerschool.nl

Kleefsehoek 1a,
6711 SP Ede
phone 0318 616 670
envelope directie@paasbergschool.nl
globe paasbergschool.nl

Van Schothorststraat 22,
3772 AX Barneveld
phone 0342 315 634
envelope directie@pwabarneveld.nl
globe pwabarneveld.nl

Zuiderinslag 2,
3871 MR Hoevelaken
phone 033 25 35 745
envelope directie@svdohoevelaken.nl

Lange Voren 88,
3773 AS Barneveld
phone 0342 490 651
envelope directie@wvobarneveld.nl

globe svdohoevelaken.nl

globe wvobarneveld.nl

Onderbouwlocatie:
Anton Mauvestraat 10A, 6717 JA Ede
phone 0318 690 363

Broekhuizenstraat 10,
3784 WT Terschuur
phone 0342 461 667
envelope directie@bsdezaaier.nl
globe bsdezaaier.nl

Bovenbouwlocatie:
Nieuwe Maanderbuurtweg 2, 6717 AS Ede
phone 0318 630 564
envelope directie@koepelschool.nl
globe koepelschool.nl

100 jaar De Drieslag
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Dankwoord
We hopen dat u heeft genoten van deze jubileumuitgave. In beeld en tekst hebben we een overzicht en
inkijk gegeven van 100 jaar De Drieslag. Een organisatie die staat voor Bijbelgetrouw Onderwijs en
Kinderopvang. De komende jaren hopen we met onze
professionals verder te werken aan de ontwikkeling
van kinderopvang en onderwijs. De begrippen
Geloofwaardig, Betrokken en Duurzaam zijn daarbij
leidend.
Diverse mensen hebben hun schouders gezet onder
de totstandkoming van deze jubileum uitgave. We
danken de ondersteuning vanuit het bestuurskantoor,
in het bijzonder Willemijn Alderliesten. We danken
Wijnanda de Kruijff voor het redigeren van de teksten.
We danken in het bijzonder Bertus van den Berkt die
archiefonderzoek heeft gedaan, interviews heeft
afgenomen en dit project heeft uitgevoerd.
Uiteraard past een woord van dank aan alle mensen
die energie en tijd hebben vrijgemaakt voor interviews
en ook de sponsoren danken we voor hun bijdrage
aan deze uitgave.
Bovenal past het ons om onze God en Vader te
danken. En om te vragen om Zijn zegen voor de
toekomst.

de heer G. van der Rhee,
Voorzitter College van Bestuur
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Met dank aan de
bedrijven die ons
sponsoren rondom
het 100-jarig jubileum

Van harte gefeliciteerd
met het 100 jarig bestaan!

Barneveld
0342 239 000
campus.nl

100 JAAR!
Spankracht ontwerpers
feliciteert De Drieslag
met het jubileum!

www.spankrachtontwerpers.nl

• nieuwbouw, verbouw en onderhoud
• renovatie/restauratie
• kozijnen, ramen en deuren
• brandwerende afdichtingen en
bouwkundige brandpreventie
De Wel 26 • Hoevelaken • T (033) 253 42 18 • www.bouwbedrijfbeitler.nl

Totaalinstallateur met kennis,
kwaliteit en betrouwbaarheid
Installatietechniek

Service & Onderhoud

Elektrotechniek

Advies & Ontwerp

0342-404600
schilders@rvdbeek.nl

0318 57 12 64
www.ith.nl
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WEBSHOP
gratis
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€20,00

Anthonie Fokkerstraat 27
3772 MP Barneveld
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Boeken

www.beekschilders.nl

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 3771 CA Barneveld | 0342-421633

(026) 319 5800 | www.nederrijn.nl
Geograaf 21 | 6921 EW Duiven
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