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Directeur Elly met pensioen!
  Na 44 jaar gaat directeur en juf Elly van Zelm De Molen-

wiek in Mijnsheerenland verlaten. Vanaf 27 oktober 2020 
is Ilse Kaak de nieuwe directeur en gaat Elly genieten van 
haar welverdiende pensioen. Elly: ‘De Molenwiek is mijn 
kindje, ik ga haar zeker missen. Vooral het bezig zijn, de 
saamhorigheid en kinderen die je een knuff el komen 
geven. Geen dag is hetzelfde in het onderwijs. Ik ben 
iedere dag met plezier naar mijn werk gegaan, vijf dagen 

per week. Ik heb me voorgenomen om me het eerste half 
jaar te gaan vervelen, gewoon een kwartiertje stilzitten en 

niks doen.’   

Waarom koos je voor De Molenwiek?
  Marleen van Breugel is moeder van Floris en Berend en do-
cent voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. 
‘Met de rondleiding destijds voelden we ons gelijk op 
ons gemak. Er hangt een veilige sfeer en een bepaalde 
rust. Wat ik erg goed vind is dat hun onderwijsmethode 
gericht is op de kracht van de leraar. Zij kunnen naar ei-
gen inzicht aansluiten bij de behoeftes van de kinderen. 
Je merkt dat er een groot vertrouwen is in de medewer-
kers, ze zijn vriendelijk, vrolijk en de kinderen gaan met 
plezier naar school. Alleen het schoolplein mag veel groe-
ner, maar daar wordt gelukkig hard aan gewerkt.’   

Wat vinden leerlingen van De Molenwiek?
  Lotte, Mila en Benjamin hoeven niet lang na te denken 

over de vraag wat er leuk is aan De Molenwiek: ‘Alle juf-
fen zijn heel aardig! En er wordt niemand gepest in onze 
klas. Daar letten ze heel goed op. Lotte: ‘De juff en leren 
je heel veel en helpen bij rekenen en lezen.’ Benjamin 
is het daarmee eens, hoewel er volgens hem wel een 
voorwaarde is. ‘Als je het niet snapt en je doet je best 
dan leggen ze het uit. Maar als je niet je best doet, dan 

zijn ze streng.’ Dat vinden ze allemaal wel terecht. Mila 
vindt het ook gezellig op school: ‘Toen ik hier nieuw kwam 

in groep 4 was iedereen heel aardig en ik voelde me welkom.’   

MIJNSHEERENLAND  Propjes door de klas gooien, lekker bui-
ten spelen en zingend de tafels opsommen. Als een leerling 
thuis vertelt dat ze lekker hebben gespeeld op school, dan 
betekent dat op CBS De Molenwiek dat ze goed hebben ge-
leerd. Want ieder kind leert anders en daarom pakken leer-
krachten van De Molenwiek op creatieve manieren uit.

  Boeiend onderwijs is de me-
thode die directeur Elly van 
Zelm de afgelopen drie jaar 
heeft ingevoerd. ‘Ieder kind 
heeft talent en leert anders,’ 
licht ze toe. ‘We zoeken naar 
verschillende manieren om 
de lesstof boeiend te maken. 
Je kunt de tafels leren door te 
stampen, maar het kan ook 

zingend of via een spelletje. 
Dan heb je plezier en gaat le-
ren vanzelf. Op De Molenwiek 
bieden we ruimte voor talent, 
zodat je kunt zijn wie je bent.’

Nieuwe directeur 
  Na de herfstvakantie gaat Elly 
met pensioen. Opvolger Ilse 
Kaak zet de lijn van Boeiend 
onderwijs met plezier voort. 
Ilse: ‘Ik wil invoegen, niet iets 
nieuws opstarten. Op De Mo-

lenwiek is ieder kind zichtbaar, 
dat heb ik zelf ervaren als ou-
der. Samenwerken, trots zijn 
op jezelf en je verantwoorde-
lijkheid dragen zijn belangrijke 
speerpunten. Die balans hou-
den we.’

Creatieve lesmanieren
  In groep 8 vertellen twee leer-
lingen vol enthousiasme over 
een spel wat ze gisteren speel-
den. ‘De juf had allemaal som-
men op papiertjes geschreven, 
ieder team maakte daar prop-
jes van en gooide die naar een 
ander team. Als je de som had 
opgelost moest je op je bin-
gokaart kijken of je het goede 
cijfer had. En wij hadden als 
eerste bingo!’ lachen ze trots.

Uitvoeren wat je uitdraagt 
  Elly: ‘Je ziet dat leerkrachten 
creatief worden, ervaringen 
met elkaar uitwisselen en el-
kaars talenten benutten. Waar 
de juf in groep 3 alleen propjes 
laat overgooien met sommen, 
voegt een juf uit groep 8 daar 

nog een extra spelelement aan 
toe. Je hebt altijd een methode 
nodig om te leren, de vraag is 
hoe strak je eraan vasthoudt. 
Wij leren kinderen samen-
werken en hun talenten ont-
dekken, dus doen we dat zelf 
ook. Er staan vakmensen voor 

de klas, dat zijn talenten die je 
moet benutten.’

Zichtbaar leren met knijpers
  In groep 7 legt de klas uit waar-
om ze knijpers hebben. ‘Er zijn 
deze week lesdoelen voor Taal, 
Lezen, Spelling, Rekenen en 

Gedrag. Als je het al snapt dan 
hang je je knijper bij groen, als 
je het moeilijk vindt bij rood en 
als je er bijna bent bij oranje.’

Talent
  ‘Ieder kind heeft een talent en 
ieder talent is bijzonder,’ ver-
telt juf Eline van groep 7. ‘Het 
is mijn doel om elke dag dat 
talent bij ieder kind zichtbaar 
te maken. Boeiend onderwijs 
geeft goede handvaten om 21 
leerlingen dagelijks uitdagend 
onderwijs te bieden. Als je ze 
boeit, dan zijn ze betrokken. 
Dat stimuleert leren enorm.’

Samen betrokken
  ‘Samen is het sleutelwoord 
op De Molenwiek, je hebt el-
kaar nodig, dat maakt het 
leerzaam en leuk,’ besluit Elly. 
‘Als je het samen doet wordt 
de betrokkenheid veel groter 
bij leerlingen. Daar ben ik zelf 
het levende voorbeeld van,’ 
knipoogt ze. ‘Ik ben altijd met 
plezier naar mijn werk gegaan, 
elke dag. En ik had het geen 44 
jaar volgehouden op De Mo-
lenwiek als ik me niet zo be-
trokken had gevoeld,’ besluit 
ze glimlachend.

 Boeiend onderwijs op De Molenwiek    

 Leerlingen uit groep 7 laten zien waar hun focus ligt deze week, welke leerdoelen ze hebben en hoeveel 
leuke manieren er zijn om beter te leren rekenen met de rekenspellenbox.     

 1001 creatieve manieren om te leren

Peuter-kleutergroep

    Kibeo en De Molenwiek 
zijn meer dan goede bu-
ren, samen draaien ze 
de peuter kleutergroep. 
Drie ochtenden per week 
mogen peuters van Ki-
beo meedraaien met de 
instroomgroep van De 
Molenwiek. Deze groep 
wordt geleid door leer-
krachten en leidsters van 
beide organisaties.   

 Marieke Schouten   

 OVER DE MOLENWIEK   
 Meer informatie ontvangen over De Molenwiek 
of wenst u een oriënterend gesprek? 
    Neem contact op via 0186 – 601598 of kijk op www.
demolenwiek.csgdewaard.nl   

 ‘RUIMTE VOOR 
TALENT, ZODAT JE 
KUNT ZIJN WIE JE 
BENT’   

 Integraal kindcentrum 
in Mijnsheerenland   
Basisschool De Molenwiek en Kinderopvang Kibeo slaan de 
handen ineen voor een integraal kindcentrum. Dat betekent 
dat ze kinderen van 0 tot en met 12 jaar met dezelfde visie en 
missie een vertrouwde omgeving bieden en er een soepele 
doorstroom is van de opvang naar school en andersom.

Kibeo en De Molenwiek de-
len nu drie jaar hetzelfde dak, 
sindsdien delen ze nog veel 
meer. Ruimtes worden slim-
mer gebruikt, er worden geza-
menlijke workshops gegeven 
en samen organiseren ze de 
peuter-kleutergroep. De in-
tensieve samenwerking bevalt 
goed en daarom is het tijd om 
verdere stappen in het inte-
graal kindcentrum te zetten. 
‘Zodat kinderen gedurende de 
dag dezelfde gezichten zien 
en er een doorgaande lijn is 
van ’s ochtends tot ’s avonds. 

Dat geeft kinderen duidelijk-
heid en herkenning,’ lichten 
Mirella van Kibeo en Elly van 
De Molenwiek toe. ‘We wil-
len dat kinderen zich veilig en 
vertrouwd voelen, het is be-
langrijk dat we collega’s wor-
den en elkaar weten te vinden. 
In de toekomst willen we nog 
meer delen, zoals de observa-
ties van de kinderen. We leren 
kinderen dat samenwerken 
belangrijk is, dus aan ons om 
het goede voorbeeld te geven.’  

Uitbreiden is delen

    Wanneer je vanuit de-
zelfde visie denkt, ga je 
daar ook naar handelen. 
De samenwerking tus-
sen De Molenwiek en Ki-
beo is daar een prachtig 
voorbeeld van. Het aantal 
leerlingen groeit en er is 
meer ruimte nodig. Van 
de gemeente hebben we 
toestemming en budget 
gekregen om de school 
uit te breiden. Daarnaast 
gaan we, als gevolg van 
de nauwe samenwerking 
met Kibeo, elkaars ruim-
te slimmer benutten. Zo 
zijn er plannen voor een 
groot leerplein wat over-
dag gebruikt wordt door 
leerlingen en wat Kibeo 
na schooltijd benut voor 
de opvang. We zien dat 
iedereen mee wil werken 
aan een goede permanen-
te oplossing, de gemeen-
te, HW wonen, Bres en 
de ouders van de MR en 
OR. Daar zijn we blij mee, 
want dat komt ten goede 
aan het onderwijs en de 
opvang. Daar hebben kin-
deren het meeste baat bij.

Bert Tuk
Voorzitter College van 
Bestuur CSG De Waard  

 Kibeo en De Molenwiek werken nauw samen om kinderen een 
vertrouwde omgeving te bieden op school en bij de opvang.    


