
                Nieuwjaarstoespraak 2017                      

van Jos van der Ende, uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 12 januari 2017 op 

WSKO De Zeester in Monster. 

Beste allemaal. Als ik zou reflecteren op de WSKO en 2016 is er veel gebeurd. Laten we eens drie 

minuten nemen om daar naar te kijken: elke WSKO school heeft zich ingespannen om in de geest van 

het koersplan en vanuit diversiteit betekenisvol voor onze leerlingen te zijn. We hebben ons als 

individuele school binnen onze eigen specifieke omgeving ingezet, maar ook gezamenlijk. Denk 

bijvoorbeeld maar aan het geweldige bedrag dat onze kinderen voor kinderen in Kenia 

bijeenbrachten.  

En nu 2017. Wat we al weten is niet te geloven. Een jaar om verder koers te zetten: De transitie naar 

digitaal komt op stoom. In bedrijven nemen computers en robots eenvoudige administratieve en 

meer complexe werkzaamheden van mensen over. Onze samenleving, dus ook die van kinderen, 

verandert en vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. De rol van de leraar verandert. We gaan ons 

daar 18 januari tijdens de WSKO-dag nader op bezinnen en kennis mee maken.  

Laten we blijven bewegen. Laten we ons in het belang van de kinderen flexibel inzetten om nog beter 

te worden in ons vak. Onze leerlingen hebben recht op de beste leraren, die vertrouwen hebben in 

wat kinderen kunnen. Daar hebben we naast vertrouwen ook durf, vakmanschap en 

waardenbewustzijn voor nodig. Niet alleen kinderen ontwikkelen zich, maar wij ook. Het 

lerarenregister kan daarin een belangrijke bijdrage zijn. Pak daarin het eigenaarschap, organiseer uw 

eigen ontwikkelgesprekken samen met uw collega’s. Geef ook kinderen eigenaarschap. Een 

suggestie: “Laat kinderen zelf vertellen welke leerdoelen ze stellen en hoe ze dit willen bereiken en 

bespreek dat samen met ouders/verzorgers.”  

Opbrengstgericht leren is en blijft  belangrijk. Hiermee bedoel ik niet alleen goed kunnen rekenen of 

taalvaardig zijn, maar ook niet uit de touwen vallen, je vanuit talenten muzikaal of op een andere 

wijze creatief ontwikkelen. Of kunnen spelen, samenwerken, waardevol zijn. Waardevol niet alleen 

voor jezelf, maar ook voor anderen. Ons handelingsrepertoire naar kinderen mag vanuit het 

geschonken vertrouwen wel uitgaan van hoge verwachtingen waartoe ze in staat zijn. Die 

verwachtingen zijn gebaseerd op vakmanschap, vakkundig georganiseerd handelen.  

De WSKO is een eigentijdse katholieke organisatie in het Westland. Burgemeester Sjaak v.d. Tak 

benoemde 2 januari jl. in zijn nieuwjaarstoespraak in de overvolle Oude Kerk in Naaldwijk de tendens 

van boosheid, ‘De dikke IK’, de selfiecultuur en deed een pleidooi voor waardigheid, saamhorigheid 

en samenwerking. WSKO vindt het belangrijk dat haar collega’s vanuit eigen identiteit het gesprek 

aan willen gaan met elkaar. Niet om het gesprek, maar om de drijfveren te ontdekken en te 

verbinden vanuit een open houding tot elkaar. De samenleving verandert. Het is tijd om ons te 

bezinnen op een herijking van de christelijke humaniteit. Laten we met elkaar dat gesprek voeren. 



Ik wens iedereen een goed, succesvol en waardevol 2017 toe.  

 


