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ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 12-11-1999
Kl as ge no ot j e s he l pe n Ra o ul op S i nt M aa r t e n

Van e en onze r ver s la gge ve r s
ZWOLLE - Gips of niet, een jochie van vier jaar hou je niet binnen op de avond van Sint Maarten.
Raoul Tielbaard kon dankzij de hulp van zijn klasgenootjes ondanks een blessure toch langs de
deuren.
Raoul Tielbaard liep onlangs een scheur op in het bot van
zijn bovenbeen, waarna hij van zijn navel tot zijn onderbeen
in het gips werd gezet. Sint Maarten leek hij daardoor uit
zijn hoofd te kunnen zetten. Zijn klasgenootjes van de
PARKSCHOOL vonden dat echter zo sneu dat ze besloten
ieder een snoepje voor Raoul apart te zullen houden.
Later bedachten ze dat ze Raoul best in een rolstoel langs
de
deuren
konden
duwen,
en
zo
geschiedde
donderdagavond.
Zijn klasgenootjes liepen zich de benen uit het lijf en Raoul kon rustig zittend alle traktaties in
ontvangst nemen.
Sint Maarten werd niet alleen in de Veerallee gevierd. In alle wijken liepen donderdagavond
kinderen met lampions rond om met een blij gezicht en een lied de bewoners tot een gulle gave te
verleiden. En dat lukte meestal wel, want Sint Maarten leeft niet alleen in de kinderharten..

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 21-01-2000
Kr a b be l s
Door KRABBELAAR
Dit is de rubriek Krabbels zoals die dagelijks in de Zwolse Courant verschijnt en waarin
Krabbelaar zijn geheel eigen visie geeft op wat er zoal in Zwolle gebeurt. Reageren mag.
Krabbelaar ziet email met veel belangstelling tegemoet op het adres Stadzwolkrant@wxs.nl
School B (2)
Het derde en laatste hoofd van school B, zoals de Grote-Kerkpleinschool tenslotte werd
genoemd, was E. Sol. Toen die in 1930 met pensioen ging, was de PARKSCHOOL in de Westerlaan,
die diende ter vervanging van de Brouwerschool, juist gereed gekomen
Dit citaat komt uit het boek Zo was Zwolle rond 1900, waarin F.C. Berkenvelder een boekje open
doet over Zwolle in vervlogen tijden. In onze vrijdagrubriek Gedane Zaken kwam de
Brouwerschool in beeld. Daarop reageerden meerdere Zwollenaren, zoals in Krabbels was te
lezen. Vandaag de reactie van mevrouw E.R. Bartels-Sol. Ik ben 92, vertelde zij, maar mijn
verstand is gelukkig nog goed. Ter illustratie putte zij moeiteloos uit haar geheugen. Mijn vader,
meester Sol, was er al actief ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Wij woonden toen bij school,
op de hoek van de Lombardstraat, naast het politiebureau. Ik weet nog dat er Franse
vluchtelingen verbleven in het gebouw van school B. Ik herinner me nog diverse namen van leraren
aan die school, zoals meester Te Slaa en meester Vrijburg. Verder weet ik dat in het
schoolgebouw ook de Zondagsschool van de Protestantenbond werd gehouden. Aldus de nu in De
Molenhof wonende dochter van meester Sol.

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 05-04-2001
Ve e l kl e ur ig e zw a rt e s c ho ol

Door Mic hae l Am sman
ZWOLLE - Gedwongen spreiding is niet de oplossing voor het tegengaan van zwarte scholen, zegt
Wim Wobbes, de directeur van de (zwarte) Peter van Anrooyschool. 'Ik heb meer aan een
correcte beoordeling. Zodat blanke ouders zien dat hun kinderen hier net zoveel leren als op de
PARKSCHOOL.
De raadsfracties wisselen donderdagavond van gedachten over een onderwerp dat jarenlang met
fluwelen handschoenen is aangepakt: de zwarte school. Zwolle telt er drie. De Springplank, Het
Klankbord en de Peter van Anrooyschool.
Op die laatste school - die volgend jaar samengaat met Het Klankbord - is nog maar twintig
procent van de kinderen van autochtone afkomst. En toch dekt de term 'zwarte school' de lading
niet, zegt directeur Wim Wobbes.
'Omdat onze leerlingen lang niet allemaal zwart zijn. We hebben ze wel, uit de Antillen en
Somalië, maar ook uit Irak, Iran, Turkije, Marokko en ga zo maar door. Veelkleurige scholen
klinkt een stuk beter.'
Het is een bonte, heterogene groep kinderen die de zwarte/veelkleurige Van Anrooyschool
bezoekt. En misschien is dat wel zijn geluk, zegt Wobbes. 'De school in Deventer waar de ouders
hun kinderen thuishielden had één dominante cultuur, de Turkse. Omdat hier allerlei culturen
door elkaar lopen is de voertaal vanzelf Nederlands. Je zit hier ook geen geklit langs etnische
lijnen. In die zin is onze school ook weer homogeen.'
Op alle zwarte scholen, ook de Van Anrooyschool, is het een bekend verschijnsel: ouders met
kinderen in groep 8 van de basisschool komen zich oriënteren, tellen de zwarte koppies en sturen
hun kroost vervolgens naar een blanke school buiten de wijk.
'Dat is weleens frustrerend', zegt Wobbes. 'Die ouders gaan er van uit dat een zwarte school
een slechte school is. En dat zijn we dus niet.'
De cito-cijfers vertellen niet het hele verhaal, zegt Ilona Duiveman, management-assistent en
onderwijzeres op de Van Anrooyschool. 'Allicht scoren onze leerlingen gemiddeld lager dan bij
een blanke school ergens in Zuid. Maar als je enkel naar de output kijkt, negeer je wat onderweg
allemaal is gebeurd.'
De Van Anrooyschool krijgt kinderen binnen die het Nederlands nauwelijks machtig zijn. Om zo'n
leerling naar de Havo te laten doorstromen vergt doorgaans meer inzet dan bij een even
intelligente autochtone leerling.
'In feite', zegt Wobbes, 'moet je meten met welk niveau een leerling binnenkomt en met welk
niveau hij de school weer verlaat. Dan meet je de toegevoegde waarde en weet je wat een school
toevoegt.'
Duiveman durft de stelling aan, dat leerlingen met veel capaciteiten op de Van Anrooyschool net
zoveel leren als op een witte school. 'Het is onzin, dat je kind op een zwarte school sowieso
minder leert.'

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 06-04-2001
Kr a b be l s

Door K RA BB ELA AR
Dit is de rubriek Krabbels zoals die dagelijks in de Zwolse Courant verschijnt en waarin
Krabbelaar zijn geheel eigen visie geeft op wat er zoal in Zwolle gebeurt. Reageren mag.
Krabbelaar ziet email met veel belangstelling tegemoet op het adres Stadzwolkrant@wxs.nl
ZWARTE VLUCHT

Het is een weerbarstig onderwerp waarover donderdagavond in de raadszaal werd gedebatteerd,
de zwarte school. De een vervloekt het en wil het met alle middelen tegengaan, de ander
accepteert het en probeert er het beste van te maken.
Hoe subtiel het soms ligt, hoorde ik van de week op de (zwarte) Peter van Anrooyschool. Daar
haalde een vader zijn kind van school om het aan te melden op, jawel, de PARKSCHOOL. Een
schoolvoorbeeld van de witte vlucht? Nou nee. De vader en zijn zoon zijn Marokkaans. De man
wilde zijn telg niet enkel tussen allochtonen laten opgroeien. Als dat zo doorzet, lost het
probleem van de zwarte school zich vanzelf op

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 15-06-2001
Kr a b be l s
Dit is de rubriek Krabbels zoals die dagelijks in de Zwolse Courant verschijnt en waarin
Krabbelaar zijn geheel eigen visie geeft op wat er zoal in Zwolle gebeurt. Reageren mag.
Krabbelaar ziet email met veel belangstelling tegemoet op het adres Stadzwolkrant@wxs.nl
GRAPJES
Het heeft even geduurd, maar De PARKSCHOOL heeft een nieuwe directeur. Hij heet Jan
Hommes en hij komt uit Hank. Hank? Jazeker, Hank, een plaatsje dichtbij Kaatsheuvel in NoordBrabant, leerde ik na raadpleging van de atlas. Hommes (die een mooie combinatie zou vormen
met zijn collega Wobbes van de Peter van Anrooyschool; het duo Hommes en Wobbes) voldoet
volgens een woordvoerster van de PARKSCHOOL naadloos aan de profielschets die de kinderen
van groep 3 hebben opgesteld. Hij heeft geen rood gezicht (zoals de vorige directeur Joop
Bruininga), hij houdt van kinderen en hij is dol op grapjes maken. Twee van die drie voorwaarden
lijken mij inderdaad goed voor een schoolbaas. En oh ja, liet de woordvoerster mij weten, de
sollicitatiecommissie is onder de indruk van het curriculum vitae van Hommes.

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 21-08-2001
Si nt Joz e fs c hool st a r t me t j ub i le um o ntb ij t op s c ho olp le i n

van ee n on zer ver slag ge e f ste r s
ZWOLLE - De vakantie zat er maandagochtend weer op, de basisscholieren moesten weer de
schoolbanken in. De leerlingen van de Sint Jozefschool konden het niet beter treffen. Ze werden
op de eerste schooldag al getrakteerd op een ontbijt op het schoolplein. De school bestaat
immers 45 jaar.
In de PARKSCHOOL maakten de basisscholieren op de eerste dag kennis met hun nieuwe
directeur, Jan Hommes.
Hoewel tegenwoordig gedurende het hele jaar nieuwe scholieren in de schoolbanken aanschuiven,
is het begin van het nieuwe schooljaar toch voor het onderwijs hèt tijdstip om de balans op te
maken.
STADSHAGEN
De echte groei in het basisonderwijs zit uiteraard in de jonge wijk Stadshagen. Daarentegen
stabiliseert het leerlingenaantal in de eerste wijken van Zwolle-Zuid, zoals Gerenlanden. Het
aantal loopt er op sommige scholen zelfs terug. Gerenlanden vergrijst al enigszins. Veel eerste
bewoners die er kwamen wonen met kleine kinderen, zijn er gebleven.
Maar van opheffen van de noodlokalen. waarmee Zwolle-Zuid volstaat, is volgens de sectordirecteur openbaar primair onderwijs Henk Norder nog lang geen sprake. Er zijn nog altijd
collega-scholen die dankbaar gebruik maken van de extra lokalen.
Zwolle-Zuid is immers wel de Zwolse wijk met de meeste kinderen.
VERDUBBELD
Groeiers zijn er ook in Zwolle-Zuid, met name de Montessori-school en de Octopus.

De IJsselhof, vlak onder de IJsselcentrale, doet daar niet voor onder. Het aantal van
tweehonderd leerlingen waarvoor deze school werd gebouwd, is al lang verdubbeld.
Norder: ‘Deze school heeft een continu-rooster. Dat wil zeggen: de kinderen blijven tussen-demiddag over. Vooral ouders die allebei werken hebben daar veel belangstelling voor.‘

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 05-10-2001
Re c on st ru ct i e P a r k E e k ho ut v a n st a rt

van ee n on zer ver slag ge ve r s
ZWOLLE - 5 oktober 2001 - Wethouder Gerard van Dooremolen geeft maandagmiddag om half
vier het startsein voor de reconstructie van Park Eekhout in Zwolle. De eerste activiteit
daarvoor zal het verplanten van een boom zijn. De reconstructie zal tot ongeveer april volgend
jaar duren. Gedurende de werkzaamheden is het park niet voor het publiek toegankelijk.
Park Eekhout is het eerste Zwolse park dat na de vaststelling van ‘de Parkennota‘ heringericht
wordt. Het plan is opgesteld door een werkgroep, waarin onder meer de Vrienden van de
Stadskern, Zwolle Groenstad, Bewonersvereniging Binnenstad en gemeente zitting hadden. De
kinderen uit de buurt hebben meegedacht over de herinrichting van een speelplek.
Het herinrichtingsplan is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De belangrijkste is misschien wel
het op een heldere wijze terug brengen van de Engelse landschapsstijl en daarmee dit culturele
erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Door nieuwe uitgangen te maken en in de
padenstructuur de doorgaande routes beter vorm te geven wordt het huidige isolement opgelost.
De doorgaande parkroute van de Emmawijk naar de Burg. van Roijensingel wordt verlengd met
een route over de rand van de dierenweide. De randen van het park worden versterkt waarbij de
liniesloot en de laanbeplanting van de Emmawijk in oude luister worden hersteld. De hoofdentree
krijgt een bijzonder smeedijzeren hekwerk waarmee een duidelijk visitekaartje wordt afgegeven
naar de stad.
De speelplaats wordt verplaatst naar de entree aan de Roopoort. In samenspraak met kinderen
en de PARKSCHOOL is een nieuwe inrichting gemaakt waarbij een relatie tussen de speelplek en
de dierenweide tot stand komt. Ook de route over de dierenweide (de boulevard) krijgt een
multifunctionele inrichting.
In samenspraak met de Stichting Indië Monument Zwolle wordt een monument nabij de
hoofdingang geplaatst. Het op te richten monument is ter nagedachtenis van militaire- en
burgerslachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting (1941-1945)
en van de Bersiapperiode (politionele acties en onafhankelijkheidsstrijd Indonesië 1945-1949) en
de kwestie Nederlands-Guinea (1949-1962).

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 24-07-2002
In d ië -m o nu me nt na d e r t v ol to oi i ng

van ee n on zer ver slag ge ve r s
24 JULI 2002 - ZWOLLE - In park Eekhout wordt donderdag 15 augustus het Zwolse Indiëmonument onthuld. De komende weken wordt bij Steenhouwerij G. Beernink & Zn. in Hattem
wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan het monument dat is ontworpen door
Catharina Ramaekers uit Maastricht.
De laatste knopen over de uitvoering van details werden gistermorgen doorgehakt. Het bestuur
van de Stichting Indië-monument Zwolle 1941-1962 bracht daartoe met een forse delegatie een
bezoek aan de van oorsprong Zwolse natuursteenhouwerij. Daar geeft Henk Beernink leiding aan
het uitvoeren van de opdracht die kon worden verstrekt dankzij medewerking van de gemeente
Zwolle.

Het initiatief voor het monument komt uit de hoek van oud-strijders die de Zwolse militairen
wilden eren die hun leven in Nederlands-Indië lieten. Dat particuliere initiatief is op aangeven
van de gemeente verbreed naar burgerslachtoffers, terwijl naast de Bersiap-periode (19451949) met politionele acties en onafhankelijkheidsstrijd ook de Japanse bezetting tijdens de
Tweede Wereldoorlog (1941- 1945) en de kwestie Nieuw Guinea (1949-1962) erbij werden
betrokken. Die drie perioden komen in het monument terug als drie zuilen. Op de liggende delen
van het monument komen een bronzen plaat met de kaart van Nederlands-Indië en voorts de
vijftien namen van Zwolse jongemannen die in de periode 1946-1950 in dat gebied zijn
omgekomen. De namen staan in verhouding laag vermeld, met opzet. ‘Want als je de namen leest,
buig je vanzelf als eerbetoon aan de gesneuvelde militairen‘, legt vice-voorzitter J.E. Hielckert
uit.
Met het monument in park Eekhout krijgt de jaarlijkse herdenking van 15 augustus, als markering
van het ‘aan de andere kant van de wereld‘ eigenstandig beleefde oorlog een eigen plaats. Een
situatie die de groep Indische Nederlanders in Zwolle een goed gevoel bezorgt. Een eind van de
tachtiger jaren uitgevoerd onderzoek bracht aan het licht dat hier binnen de Indische
gemeenschap behoefte aan bestond. In 1991 voor het eerst werd op 15 augustus een
herdenkingsplechtigheid gehouden. Zwolle was daarmee de vierde stad in Nederland die deze
herdenking organiseerde. Elf keer op rij had de bijeenkomst bij het centrale monument in het
Ter Pelkwijkpark plaats. Dit jaar voltrekt de plechtigheid zich bij het nieuwe monument.
Niet alleen in Zwolle heeft de datum 15 augustus meer betekenis gekregen. De afgelopen jaren
zijn er in het land enkele tientallen monumenten gerealiseerd. Hielckert geeft aan dat het
Zwolse toch met recht uniek is: ‘Dit is het eerste monument met alle drie tijdvakken‘.
In het monument heeft de Limburgse ontwerpster Ramaekers, tot voor kort werkzaam bij
Beernink, naast brons vooral ook diabas gebruikt. Dat is een stollingsgesteente uit het Hessisch
gebergte (in de buurt van Dillenburg), dat een groenachtige, natuurlijke uitstraling heeft en zo
aansluit bij het park en de sfeer van het oude Indië.
Zoals dat met meer Zwolse monumenten het geval is, is het Indië-monument geadopteerd door
een basisschool - in dit geval de PARKSCHOOL. Kinderen uit groep 8 zullen samen met
nabestaanden van slachtoffers het monument onthullen. Het programma op 15 augustus voorziet
om te beginnen in een bijeenkomst in de Lutherse Kerk. Om 19.00 uur volgt een stille tocht
richting park Eekhout. Aansluitend op de onthulling zijn er enkele toespraken. Om 20.00 uur
precies begint met twee minuten stilte de jaarlijkse herdenking, met daarna het leggen van
kransen en een defilé

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 13-08-2002
Ir r it a t i e e n o nd ui de l i jk he i d ove r I nd ië - mo n um e nt

van ee n on zer ver slag ge e f ste r s
13 AUGUSTUS 2002 - ZWOLLE - Irritatie en onduidelijkheid is ontstaan over het nieuwe Indiëmonument dat donderdag in Park Eekhout wordt onthuld. De Indische gemeenschap heeft de
indruk dat het monument alleen ter nagedachtenis van gevallen militairen is.
De Indië-veteranen, ongeveer driehonderd in Zwolle, hebben te veel de nadruk gelegd op de
militaire slachtoffers, vindt J.E. Hielckert, vice-voorzitter van Stichting Indië monument Zwolle
1941-1962. Hij is bang dat een groot deel van de Indische gemeenschap donderdag zal
wegblijven. Dan wordt het nieuwe monument onthuld en zal ook de jaarlijkse herdenking van de

slachtoffers van de Japanse oorlog, de revolutie en de Nieuw Guinea-kwestie bij het nieuwe
monument worden gehouden.
‘Telkens bereiken mij vanuit de Indische gemeenschap vragen over het doel van het monument‘,
zegt Hielckert, die naast voorzitter van de stichting van de Zwolse Indische gemeenschap ‘Budi
Santoso‘ ook tweede secretaris van het landelijke bestuur van de vereniging oud-militairen Indiëen Nieuw Guinea-gangers is. ‘Misschien heb ik zelf ook wel aan die verwarring meegewerkt. Die is
denk ik ontstaan doordat er vijftien namen van Zwolse gesneuvelde militairen op het monument
staan.‘
Het Indië-monument is bedoeld voor alle slachtoffers van de Japanse oorlog, de revolutie die
erna ontstond en de Nieuw Guinea-kwestie. Het nieuwe Zwolse monument is daarmee het enige in
Nederland dat die periode in zijn totaliteit vertegenwoordigt.
Andere monumenten zijn dikwijls opgericht om alleen de Japanse oorlog te gedenken. We hebben
hiervoor gekozen omdat ook na die Japanse oorlog er veel slachtoffers zijn gevallen. 6.200
Nederlandse militairen zijn er omgekomen. Nog nooit in de Nederlandse geschiedenis zijn er
zoveel militairen gesneuveld. En een veelvoud van burgers kwam er om, enkele honderdduizenden.‘
Het steekt des te meer dat de veteranen het monument min of meer opeisen, doordat ze
nauwelijks de portemonnee voor het monument trokken. ‘Van de 60.000 gulden hebben gemeente
Zwolle, het bedrijfsleven en de Indische gemeenschap nog het meest bijgedragen‘, zegt
Hielckert. ‘Nog geen tien veteranen hebben ons gesteund. Daar ben ik erg teleurgesteld over.‘
STILLE TOCHT
Donderdag om 19.00 uur vertrekken belangstellenden bij de Lutherse Kerk aan de Koestraat 36
voor een stille tocht naar het Park Eekhout. Genodigden zijn daar dan al vanaf 18.00 uur bijeen.
Om 19.30 uur onthullen nabestaanden en kinderen van groep 8 van de PARKSCHOOL het
monument. De leerlingen adopteren het monument. Om 20.00 uur volgen dan twee minuten stilte,
met aansluitend een kranslegging en een defilé.
Stichting Budi Santoso wil na oprichting van het monument een lesbrief uitbrengen waarmee
leerlingen in het basisonderwijs beter geïnformeerd worden over de vrij onbekende periode na
de Tweede Wereldoorlog

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 21-12-2002
Ka mp e r p oo r t w i l e i g e n s c hool t e r ug

van onze m ede we r ke r
21 DECEMBER 2002 - ZWOLLE - Bewoners van de Kamperpoort willen graag een basisschool
terug. Dat hebben ze kenbaar gemaakt tijdens een wijkplatform.
‘Het stadsbestuur wil dat onze wijk verjongt. Bij die wens hoort ook het nadenken over goed
onderwijs, zonder dat je daarvoor levensgevaarlijke wegen over moet steken.‘
De dichtstbijzijnde school is de PARKSCHOOL aan de Westerlaan en die is al meer dan vol;
kinderen uit de Kamperpoort moeten ver uit de buurt om onderwijs te volgen. Ondanks de
vergrijzing van de wijk, zijn er vele jonge gezinnen die niet weten wat ze met de situatie aan
moeten.
‘Mijn kinderen moeten om buiten te spelen aan een touw de weg over om vervolgens op een veel te
klein en door zwerfvuil vergeven plein te verblijven‘, zei een bewoonster. Tijdens een
stemmingsronde was de overgrote meerderheid voor de heropening van school 12.
DRAAGVLAK

Aanwezig wethouder Hagendoorn had op zich wel oren naar de ideeën, maar wil wel eerst kijken
naar het draagvlak voor een school.
‘We zijn bezig met de herstructurering van de wijk. Als duidelijk is hoeveel huizen er komen en
hoeveel mensen hier gaan wonen, kunnen we bepalen of het haalbaar is om een school in de wijk te
openen. Wellicht kan een combinatie met de binnenstad of het Veerkwartier een optie zijn. Ik ga
het zeker op de politieke agenda voor volgend jaar zetten.‘

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 14-01-2003
Sc hol e n o ma r m e n Le t l a nd

van ee n on zer ver slag ge e f ste r s
14 JANUARI 2003 - ZWOLLE - Leerlingen van tien Zwolse en tien Letse basisscholen gaan een
nieuwe vriendschap aan via e-mail. Gistermiddag gaf Commissaris van de Koningin Geert Jansen in
de Oosterenkschool het startsein voor de nieuwe digitale samenwerking tussen de scholieren. Hij
verstuurde per e-mail een intentieverklaring naar een van de Letse deelnemende scholen.
Al sinds 1990 heeft de provincie Overijssel een jumelage met Letland. De samenwerking is op
meerdere niveaus. Bedrijven en ziekenhuizen hebben elkaar inmiddels gevonden, maar het
onderwijs nog maar op kleine schaal.
DIGITAAL
Nu gaan voor het eerst ook tientallen basisscholen met elkaar het contact aan. Met de hulp van
leerkrachten en ouders sturen de Zwolse leerlingen binnenkort de eerste berichten in het Engels
via ‘de digitale snelweg‘ naar Letland en andersom.
Voor het project is een van de armste delen van Letland uitgekozen, de provincie Ludza. Omdat
nog niet alle scholen daar over een computer beschikken, verspreidt het Letse districtsbureau
de verzonden berichten naar de scholen. De provincie Overijssel hoopt het computergebruik in
Ludza in de toekomst te stimuleren.
De contacten die de leerlingen straks aangaan, blijven wat Hans Nijhuis (adjunct-directeur van
de Oosterenkschool) betreft niet beperkt tot het uitwisselen van informatie over elkaars
leefomgeving. Het project heeft ook een educatief doel.
ENGELS
Nijhuis: ‘Dit is een mooi middel om de Engelse taal op een zinvolle manier te leren. En we steken
natuurlijk in de geschiedenis- en aardrijkskundeles in op dit project.‘
In Zwolle doen DE PARKSCHOOL, de Oosterenkschool, de Springplank, De Markesteen, De
Wieden, De Krullevaar, De IJsselhof, De Sluis, De Octopus en de Marsweide aan het project
mee.

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 08-04-2003
Ka mp e r p oo r t w e e r to e a a n b a si ss c ho ol

van ee n on zer ver slag ge ve r s
8 APRIL 2003 - ZWOLLE - De plannen voor herstructurering van de Kamperpoort, met naast
sloop van woningbouw ook veel nieuwbouw (op de plaats van de IJsselhallen), betekent over een

aantal jaren een grotere wijk. Een raadsmeerderheid wil, vooruitlopend op meer huizen, dat het
college van B en W nu al inspeelt op het mogelijk in ere herstellen van een basisschool in de
Kamperpoort.
Mede namens ChristenUnie, PvdA, CDA en zijn eigen partij, de VVD, stond Remco Tiezema
gisteravond tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad stil bij de consequenties van de
grootschalige ingreep in de Kamperpoort. Hij haakte daarmee in op de recent tijdens een
discussieavond in de wijk geopperde wens voormalige basisschool De Poort weer in gebruik te
nemen. De vier fracties willen nu dat het college van B en W onderzoek doet naar de
mogelijkheid van een basisschool en ook of het gebouw dat De Poort jaren terug verliet een optie
is.
Nog voor het zomerreces willen de vragenstellers op basis van de te bouwen woningen een
prognose over het aantal basisschoolleerlingen, alsmede nog dit jaar een opgave van én renovatie
van De Poort én nieuwbouw. Bij het onderzoek moeten ook het Veeralleekwartier en de
consequenties voor bestaande basisscholen als de PARKSCHOOL worden betrokken.
In de visie van het college, zo vertolkte wethouder Jaap Baarsma, is het nog iets te vroeg voor
een onderzoek. Eerst moet het woningbouwprogramma nog worden vastgesteld. Uitgangspunt bij
de wijkvernieuwing is wel dat er door meer woningen te bouwen, er meer draagvlak voor
voorzieningen als juist een basisschool komt. De Poort als gebouw is weer voor onderwijs geschikt
te maken en uit te rekenen valt hoeveel dat kost, wist de wethouder. Hij kwam de raadsleden wat
betreft prognoses enigszins tegemoet: ‘Op zichzelf is het doenlijk op basis van de huidige
plannen voorspellingen over aantallen te doen.‘
De wethouder stond speciaal stil bij de positie van de PARKSCHOOL, die wel leerlingen vanuit de
Veerallee en zelfs van buiten de stad trekt, maar weinig kinderen uit de Kamperpoort. Die
waaieren uit over de stad, van Holtenbroek tot Assendorp. Waar Jan Zelle (D66) vanwege de
locatie aan de drukke Westerlaan een verhuizing van de school naar de Kamperpoort helemaal zag
zitten, pleitte Baarsma ervoor op dit moment nog geen onzekerheden rond de PARKSCHOOL te
creëren.

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 23-05-2003
‘O p e n p a r k ‘ i n E e kho ut

van ee n on zer ver slag ge ve r s
23 MEI 2003 - ZWOLLE - Een krantje lezen, luisteren naar muziek van troubadours of gewoon
genieten, dat is zaterdag de bedoeling van het ‘open park‘ voor alle Zwollenaren als het ‘nieuwe‘
park Eekhout officieel wordt geopend.
Het programma spreekt zelfs van ‘genieten in het zonnetje‘, maar dat is gelet op de huidige
weersomstandigheden een dubieus vooruitzicht. De feestelijke dag begint hoe dan ook om 9.00
uur met een ontbijtbuffet voor genodigden en omwonenden. Om 10.30 verrichten wethouder
Peter Pot en Frans Drion van projectgroep Park Eekhout de officiële opening. Het ontbijt wordt
een half uur later beëindigd. Het open park maakt deel uit van het middagprogramma van 13.00
tot 17.00 uur. Cook & Co zorgt voor tal van lekkernijen. De PARKSCHOOL laat om 13.30 en 14.30
uur ‘living statues‘ ofwel levende beelden zien. Kinderen kunnen de hele middag ponyrijden. Ook
zijn er doorlopend kleinschalige optredens. Park Eekhout is het eerste Zwolse park dat na de
vaststelling van de zogeheten Parkennota onder handen is genomen. Bij de herinrichting is onder
meer de padenstructuur hersteld. Naast een aantal nieuwe toegangen heeft Eekhout een statige
entree gekregen. Sociale veiligheid, een overzichtelijke en logische groenverdeling met de

dierenweide en een waterpartij als rustpunten in het park waren andere uitgangspunten, die nu
gerealiseerd zijn.

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 31-05-2003
Va d e r e n d oc ht e r we r k e n p r im a s a me n

van ee n on zer ver slag ge ve r s
31 MEI 2003 - ZWOLLE - De
PARKSCHOOL aan de Westerlaan kent een
bijzondere situatie. Vader en dochter
Nalis geven allebei les op deze basisschool.
De omgang onder werktijd tussen Gé (51)
en Sabine (24) is er niet een van vader en
dochter. ‘Ze zegt wel gewoon pa tegen me‘,
zegt Gé. ‘Maar in de hiërarchie zijn we
gelijkwaardige collega‘s. Ik hoef niet alles
voor haar te regelen. Dat zoekt ze zelf
uit.‘ Sabine: ‘Ik word niet voorgetrokken,
nee.‘
Gé (groep 5, adjunct-directeur, intern begeleider en coördinator bovenbouw) en Sabine (een dag
in de week groep 8 en invalster) houden privé en werk gescheiden. Beiden vinden dat goed zo.
‘We praten ook weinig over school‘, geeft Gé aan. ‘Op de terugweg in de auto bespreken we wel
eens wat, maar dat is als collega‘s‘, vult Sabine haar pa aan.
Als kind kreeg Sabine al een jaar les van haar vader, om precies te zijn in groep 7. ‘Dat was een
ramp voor mij‘, lacht de dochter. Gé: ‘Voor m‘n eigen kinderen ben ik strenger dan voor overige
kinderen in de klas. Ze moeten niet het idee krijgen dat Sabine voorgetrokken wordt. Ze kon wel
gewoon papa zeggen.‘
Hun omgeving - leerlingen en collega‘s - gaan goed om met de vader-dochtersituatie. Ze zien
Sabine niet als iemand die haar vader gebruikt als kruiwagen. ‘Ze zien haar als juf, niet als dedochter-van‘, zegt Gé. ‘Ze vinden het leuk dat ze hier werkt.‘
‘Als ouder ben je gauw geneigd voor je kind in de bres te springen‘, gaat Gé verder. ‘Maar je moet
het zakelijk bekijken. Anderen kunnen dat ook doen.‘
Sabine: ‘Je kunt met collega‘s ook naar oplossingen zoeken.‘
Vader en dochter Nalis hebben bewondering voor elkaar. Sabine: ‘Ik kijk natuurlijk tegen zijn
ervaring op, hij reageert sneller op situaties. Ik wou dat ik dat had. Maar het is niet zozeer dat
ik hem als beter zie.‘ Gé: ‘Haar doorzettingsvermogen bewonder ik enorm. En haar
zelfstandigheid. Ze gaat ook goed met kinderen om. Je moet zien wat leeft bij kinderen en dat
doet ze.‘ Sabine weer: ‘Ik probeer me te verplaatsen in de kinderen. Hoe keek ik zelf ergens
tegenaan als kind zijnde?‘ Kortom, de samenwerking verloopt goed. Gé en Sabine laten op deze
manier zien dat het best kan om samen als vader en dochter op dezelfde werkplek te zitten

ARTIKEL UIT ZWOLSE COURANT VAN 19-06-2003
Mu si ca l a l s af s c he i d v a n s ch o ol
19 JUNI 2003 - ZWOLLE - De spanning loopt langzaam op. Deze week wordt op verschillende
basisscholen in Zwolle de laatste hand gelegd aan de afscheidsmusical voor en door de leerlingen
van groep acht.
Volgende week zijn op de openbare PARKSCHOOL, de protestants-christelijke Ichtus en de
gereformeerde Schilderschool de traditionele musicals die het afscheid van de basisschool
inluiden.
In nauw overleg met de kinderen wordt een productie gekozen uit het aanbod dat jaarlijks de
scholen bereikt. Zo koos De Ichtus voor ‘De bom tikt‘ van SGO uit Hoevelaken. De musical bevat
negen liedjes. ‘De teksten worden aangeleverd en de kinderen bedenken zelf de danspasjes erbij.
De inhoud van de musical sluit aan bij het vakantiegevoel dat de kinderen nu hebben‘, zegt Ineke
Groenenberg, docente van één van de twee groepen acht op de Ichtus. ‘We zorgen dat iedereen
aan bod komt. Zo hebben we bijvoorbeeld een songfestival in de productie opgenomen, waardoor
kinderen die geen grote rol hebben tot hun recht komen.‘
Bij de Schilderschool speelde het taalgebruik een belangrijke rol bij de keuze voor een musical.
Docent Wytse Wallinga koos voor een productie van Bennie Vreden genaamd ‘Dokter Pompel in
groenten en fruit‘. ‘Met name de vrolijke toon van het verhaal en de liedjes spreken me erg aan.‘
Rob Bak heeft een kleine klas - achttien leerlingen - tot zijn beschikking. ‘Daarmee houd je
rekening bij de keuze van een musical. De keuze is gevallen op ‘De kauwgomgangsters‘ om de
muziek en het spannende plot.‘ De verdeling van de rollen gaat op natuurlijke wijze. ‘Zoiets lost
zich vanzelf op. Als er meerdere kandidaten waren voor een rol dan hielden we een auditie en dan
blijkt al snel wie het meest geschikt is voor een rol. De titel sprak ons direct aan. Het is een
spannend verhaal en de liedjes hebben een hoog rock&rollgehalte.
De Ichtus houdt maandag en dinsdag haar musical voor familie en vrienden. Bij De Schilderschool
is dit op woensdagavond. De grote opvoering op De PARKSCHOOL is donderdag.

