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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 10-01-2004
Ee n d r og e ke el , pri kke nd e o ge n e n v ee l d ors t

d oo r M ich a el A m sm a n
10 JANUARI 2004 - ZWOLLE - Aan het eind van een lange dag werken is in DE PARKSCHOOL aan
de Westerlaan goed te voelen dat het binnenklimaat er onder de maat is. Een droge keel, prikkende
ogen (vooral bij de lensdragers) en dorst, veel dorst. ‘Maar een oplossing is niet zo makkelijk te
vinden‘, zegt directeur Jan Hommes.
Het is een mooi gebouw waarin De PARKSCHOOL huist. Hoge lokalen, veel glas, maar ja - wel aan een
laan die in de loop der jaren uitgroeide tot verkeersader. Zo‘n dertig jaar geleden al werden er
voorzetramen voor de originele ramen gezet, om het ergste lawaai buiten te sluiten. Dat is prima
gelukt, maar het heeft ook een nadeel, zegt Hommes. ‘We kunnen nooit een keer de buitenramen
openzetten voor wat frisse lucht.‘
De PARKSCHOOL is aangewezen op een mechanisch luchtverversingssysteem, met lange buizen en
propellers. ‘Maar dat werkt dus onvoldoende. We hebben een heel beroerde ventilatie.‘ Hij hoort
vaak van onderwijzers, vooral wanneer ze op de bovenverdieping werken, dat ze aan het eind van een
lange werkdag hoofdpijn en prikkende ogen hebben. ‘En toen ik hier twee jaar geleden kwam viel het
me op dat ik steeds zo‘n dorst had.‘ Wat de hygiëne betreft kan hij melden dat er iedere dag wordt
schoongemaakt, zegt Hommes. ‘We hebben zeer betrokken schoonmakers, maar eigenlijk moeten we
de boel vaker laten schoonmaken. Als we daar het budget voor hadden.‘
Dat heeft De PARKSCHOOL niet, net zo min als de Jenapleinschool. ‘Twintig tot 25 procent van ons
budget gaat op aan schoonmaakkosten‘, zegt Gerard Harmsen, lid van de schoolcommissie van de
school aan het Assendorperplein. ‘Dan heb je het al gauw over 25.000 euro.‘ De hygiëne is niet
slecht, maar het kan beter, vindt Harmsen. ‘Maar er gaat al zo ongelooflijk veel geld in zitten, meer
kunnen we echt niet missen.‘ De school waarop ook Harmsens kinderen zitten is in juni doorgemeten.
In die warme maand stonden de ramen geregeld open, maar toch bleken de piekconcentraties van
vooral kooldioxide erg hoog, zegt de bestuurder. ‘Kun je nagaan hoe erg dat in de wintermaanden is.‘
De Jenapleinschool heeft daarom snel maatregelen getroffen. Een ventilator is gerepareerd, de
ventilatiebuizen zijn schoongemaakt. ‘We wachten nu op een nieuwe meting, om te weten of dat
geholpen heeft.‘ Zoniet, dan zijn ingrijpender maatregelen nodig. ‘Maar dat kost geld. En wil je dat
wel, veel geld pompen in een gebouw dat je misschien moet verlaten?‘ De Jenapleinschool wil op niet
al te lange termijn verhuizen, legt Harmsen uit. ‘Maar dat duurt maar, dat duurt maar.‘
Het argument dat je niet investeert in een sterfhuis geldt ook voor De PARKSCHOOL. Die heeft een
begerig oog laten vallen op de aanpalende Marnixschool, maar veel ontwikkelingen vallen daar nog niet
te melden. ‘Dat is ook een oud gebouw‘, zegt schoolhoofd Hommes, ‘maar voor je daarin trekt kun je
dat flink onder handen nemen.‘ Tot die tijd hoort het er in De PARKSCHOOL bij, de droge ogen en
kelen, als op zovele scholen in en om Zwolle.
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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 24-06-2004
G r oe p va n O o s tere n k wi nt SO S- so n gf e s ti val

d oo r M irjam Do o rnbu sch
24 JUNI 2004 - ZWOLLE - Hoewel het gisteravond ‘verboden‘ was om een oranje T-shirt te dragen
op het SOS-songfestival, kon Jochem van Gelder het niet laten om stiekem toch iets oranjes onder
zijn trui te laten uitpuilen. De EK-wedstrijd zorgde voor de nodige afleiding, maar het is het publiek
toch gelukt zich te concentreren op het zangtalent van zes Zwolse scholen.
De opbrengst van de entreekaartjes van het festival gaat in zijn geheel naar de Stichting
Onderzoek Stofwisselingsziekten (SOS). Zij hopen samen met het Deltion College en de Nieuwe
Buitensociëteit een hoop geld in te zamelen om onderzoeken te kunnen financieren.
‘Mensen weten nog heel weinig van deze ziekte‘, zegt Henriëtte Norder van het SOS. ‘Maar deze
ziekte verdient evenveel aandacht als bijvoorbeeld kanker. Het ontstaat door een foutje in een gen
van de vader en moeder. Als zij beiden exact hetzelfde foutje hebben en een kind krijgen, krijgt dat
kind een stofwisselingsziekte. Omdat je in het begin niks aan een kind ziet, wordt pas later (soms als
er dan al weer een kind gekomen is) ontdekt dat het aan deze ziekte lijdt.‘
LOSMAKEN
Het lukt de band Juffrouw Jannie goed om de kinderen in de zaal te boeien. De mannen van
Juffrouw Jannie hebben er zin in. ‘We gaan de heupjes en armpjes losmaken. En we vergeten wat er
allemaal in Portugal gebeurt. Wij hebben in ieder geval van de juf gehoord dat je geen oranje T-shirt
aan mag hebben vanavond‘, melden ze.
Het gaat bijna beginnen: Mellanie en Hester uit groep zeven van De Zevensprong doen nog een
laatste check-up in het toilet.
Mellanie staat voor de spiegel in haar groene T-shirt met een knoop erin dat op haar navel rust. Ze
lijken de Dolly Dots wel. ‘Oh Hes‘, zegt Melanie, ‘ik weet het met dit T-shirt echt niet hoor. Staat
het wel?‘ Ze twijfelt en zucht.
De Zevensprong maakt wel een goede kans. Ze hebben immers vijf weken geoefend met Kevin
Hauser. Hij is één van de begeleiders van het Deltion College die voor zijn studie Kunst en Cultuur
een lied voor de festivaldeelnemers in elkaar heeft gezet. Op de computer heeft hij de melodie
gemaakt en daarna de tekst geschreven.
‘Ik wilde iets schrijven over wat er speelt in het leven van die kinderen. Ik liep over straat na te
denken en toen zag ik twee meisjes voorbij lopen die met elkaar spraken over herrie van een
rockband. Toen bedacht ik dat meisjes die muziek helemaal niet stoer vinden, terwijl jongens daar
heel anders over denken. Zo is de tekst van ‘Mijn gitaar‘ ontstaan‘, legt Kevin uit.
ONVOORZICHTIG
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En daar staan ze dan. De hele klas op het podium mèt Jochem van Gelder. Gezeten in een auto van
karton zingen ze het lied ‘I am a Ford‘. Het enige lied dat min of meer verplicht is voor alle
deelnemers. Halverwege het lied vallen de auto‘s van ellende uit elkaar omdat de chauffeurs toch
wat onvoorzichtig te werk gaan.
Daarna volgt ‘Mijn gitaar‘. Overal in de zaal staan ouders met hun digi-camera‘s te fotograferen.
UITSLAGEN
Daarna volgen nog andere scholen. Waaronder de Oosterenk. Die groep swingt de pan uit met het
liedje ‘Vakantie‘. Ze maken flinke pasjes en hebben een soort toneelspel ingestudeerd.
Nadat de voetbaluitslagen zijn bekend gemaakt, wordt ook duidelijk welke school heeft gewonnen.
De Oosterenk weet de eerste plaats in beslag te nemen, de tweede plaats is voor de groep van De
Octopus en de derde voor de PARKSCHOOL.
Zodra de uitslag bekend is, spoedt iedereen zich naar de foyer want ze kunnen nog mooi even de
tweede helft van de voetbalwedstrijd Nederland-Letland meepikken.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 02-07-2004
On d erwi j z er s ste ke n d e ha nd e n ui t de m o uw e n

v a n e en o nz e r v ersl a gg eve r s
2 JULI 2004 - ZWOLLE - Ze zijn een uitstervend verschijnsel, scholen in binnensteden. De
PARKSCHOOL is een uitzondering: de basisschool - van 1867 - maakt een periode van bloei door,
zozeer zelfs dat de grenzen in zicht komen. Wachtlijsten dreigen, als er niet snel een oplossing komt
voor het ruimtegebrek.
De ontvolking van binnensteden - ten gunste van winkels en kantoren - heeft heel wat scholen de kop
gekost. Duizenden Zwollenaren zijn grootgebracht op de Emmaschool en de Michäelschool, om er
twee te noemen, maar het is alweer jaren geleden dat de laatste leerling daar rond liep. En de
gebouwen staan er ook al niet meer. De PARKSCHOOL is ook zo‘n school waarvan de ligging - tussen
station en binnenstad - een garantie is voor teruglopende leerlingaantallen, maar daar is juist een
tegengestelde beweging gaande. Op 1 oktober 2001 telde de basisschool aan de Westerlaan 184
kinderen, op 1 oktober 2004 zullen het er 220 zijn. Een toename van bijna twintig procent in drie
jaar.
Maar waar laat je die? Daarvoor is de PARKSCHOOL creatief te werk gegaan. Twee groepen zitten
al in noodgebouwen op de speelplaats, volgend schooljaar wordt een nieuwe groep in het speellokaal
ondergebracht. Dat is mogelijk doordat de PARKSCHOOL de gemeentelijke gymzaal naast de school
mag gebruiken. Het is inschikken geblazen, maar volgend schooljaar lukt het allemaal nog wel, zegt
schooldirecteur Jan Hommes. ‘Al is het niet ideaal. De communicatie is toch minder als je niet in
hetzelfde gebouw zit, en dat speellokaal is natuurlijk niet bedoeld om een klas in te zetten.‘
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Als de groei de komende jaren doorzet - en alles wijst daarop - moet de PARKSCHOOL keuzes
maken, zegt Hommes. ‘Ieder hoekje is nu gebruikt. Als er weer een groep bijkomt kunnen we die niet
kwijt. Dan moeten we met wachtlijsten gaan werken, hoe vervelend dat ook is.‘
De oplossing is niet ver weg: pal naast de PARKSCHOOL staat de in onbruik geraakte Marnixschool,
waar Hommes liever vandaag dan morgen intrekt. Al is dat geen kwestie van dagen: het is nog steeds
niet bekend of de gemeente kiest voor een verbouwing van de huidige school of verhuizing naar de
Marnixschool, en bovendien wordt het gebouw van de buren nog gebruikt door het Deltion College.
Het kan dus nog wel even duren voor de uitbreiding of verhuizing een feit is, maar zolang het duurt
moet de school wel een beetje toonbaar zijn, dus namen de medewerkers het gebouw gisteren eens
flink onder handen. Haveloze muren kregen een nieuw kleurtje, in de hal werden antieke
onderwijsattributen geplaatst (kaarten van Cornelis Jetses, een toverlantaarn, een op zolder
aangetroffen stokoude kast), die herinneren aan het rijke verleden.
De 137 jaar oude school in het 75 jaar oude gebouw - tot 1929 zat de school aan het Grote Kerkplein
- staat er straks voor onderwijsbegrippen weer spic en span bij. De PARKSCHOOL is klaar voor de
toekomst, hoe onduidelijk die ook is.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 08-04-2005
In te l bi j t o eri ste n e n sc h ol en

v a n e en o nz e r v ersl a gg e ef s ter s
8 APRIL 2005 - ZWOLLE - Het Ecodrome mag dan in het Zwolse zo nu en dan op hoongelach stuiten,
voor de VVV en veel onderwijsinstelling is het een belangrijke attractie.
Veel toeristen die een dagje Zwolle doen brengen een bezoek aan het natuureducatiepark. Ook
wordt de groepsdagtocht naar het Ecodrome vaak geboekt. Voor het basis- en voortgezet onderwijs
in Zwolle is het park ook belangrijk. ‘Op die manier gaat natuur toch meer leven voor de leerlingen’,
aldus bijvoorbeeld directeur Jan Hommes van de PARKSCHOOL. Geregeld bezoeken schoolklassen
het park. ‘Voor ons is het eens in de twee, drie maanden in ieder geval een vast uitstapje.’ Voor veel
andere scholen geldt hetzelfde. Ook van belang zijn de lespakketten die de onderwijsinstellingen van
het Ecodrome afnemen. Verder wordt er regelmatig materiaal en stukken uit de collectie aan scholen
uitgeleend. ‘Direct contact met de werkelijkheid’, noemt de afdeling biologie van het Greijdanus
College het. ‘Voor ons ideaal, want het park is natuurlijk lekker dichtbij. Het zou jammer zijn als het
ten onder gaat aan financieel geharrewar.’

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 25-10-2005
J uba l g ee f t j e ug d gra ti s m uz i e kl e s

d oo r AD RI V AN D RIE LEN
25 OKTOBER 2005 - ZWOLLE - Veertig jongens en meisjes van 8 en 9 jaar krijgen van Show- en
Marchingband Jubal de kans het komende jaar gratis de grondbeginselen van de muziek onder de
knie te krijgen. Met het project Muzikidz wil de vereniging het tij keren. ‘Muziek wordt een beetje
een elitehobby.’
Muziekverenigingen in het hele land lopen tegen problemen aan bij de werving van jeugdleden. Bij
Jubal is dat niet anders.
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Bij de senioren staat de trein intussen weer op de rails. In december musiceerden nog 34 leden, nu
zijn dat er al weer 62. Met tussen de twintig en dertig jeugdleden zit er minder muziek in Jong
Jubal. En daar wil het pr-team wat aan gaan doen, maakt Sylvia Schell duidelijk. Samen met
Annemarie Jorink en Angelique van der Weide zette ze er de schouders onder, in de wetenschap dat
de eigen muziekinstructrice Henrite Rush prima in staat is de jonge kinderen de eerste
muziekbeginselen bij te brengen.
De drempel naar muziekles is een hoge, geeft Schell aan. ‘Muziek wordt een beetje een elitehobby’,
stelt ze, wijzend op de tarieven van de muziekscholen, ‘En basisscholen hebben geen geld en tijd om
veel aandacht aan muziek te besteden.’
Jubal springt in het gat en weet zeker dat kinderen enthousiast zijn te maken. Een deze week op de
PARKSCHOOL verzorgde proefles maakte dat nog eens duidelijk. Met twee auto’s vol instrumenten
bezocht Jubal de school. ‘Een doorslaand succes’, blikt Schell terug.
De Muzikidz-cursus duurt veertig weken. De eerste twintig lessen bestaan uit algemene muzikale
vorming. Voor de tweede twintig lessen kiezen de kinderen een instrument, dat ze in bruikleen
krijgen. De keuze beperkt zich hier wel tot trompet, dwarsfluit, saxofoon of trommel; de
instrumenten waarmee (Jong) Jubal de straat opgaat.
Concurrentie
De insteek van Jubal is beslist niet om in Zwolle De Muzerie concurrentie aan te doen. ‘Voor ons zit
gewoon het ‘risico’ erin dat de kinderen na een jaar overgaan naar de Muzerie voor een volgend
diploma’, weet Schell. Of een ander instrument kiezen. Geen punt, helemaal niet als ze - direct of
later - toch iets aan muziek gaan doen. Jubal is echter van plan de kinderen behalve met muziek met gezellige nevenactiviteiten aan zich te binden. ‘Als ze eenmaal binnen zijn, vinden ze het zo leuk
dat ze blijven’, klinkt het vol vertrouwen uit de mond van Sylvia Schell.
Muzikidz van Jubal begint op dinsdag 1 november, van 18.00 tot 19.00 uur. Voor info of aanmelding:
info@muzikidz.nl of (na 15.00 uur) tel. 06-26760781.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 08-04-2005
In te l bi j t o eri ste n e n sc h ol en

v a n e en o nz e r v ersl a gg e ef s ter s
8 APRIL 2005 - ZWOLLE - Het Ecodrome mag dan in het Zwolse zo nu en dan op hoongelach stuiten,
voor de VVV en veel onderwijsinstelling is het een belangrijke attractie.
Veel toeristen die een dagje Zwolle doen brengen een bezoek aan het natuureducatiepark. Ook
wordt de groepsdagtocht naar het Ecodrome vaak geboekt. Voor het basis- en voortgezet onderwijs
in Zwolle is het park ook belangrijk. ‘Op die manier gaat natuur toch meer leven voor de leerlingen’,
aldus bijvoorbeeld directeur Jan Hommes van de PARKSCHOOL. Geregeld bezoeken schoolklassen
het park. ‘Voor ons is het eens in de twee, drie maanden in ieder geval een vast uitstapje.’ Voor veel
andere scholen geldt hetzelfde. Ook van belang zijn de lespakketten die de onderwijsinstellingen van
het Ecodrome afnemen. Verder wordt er regelmatig materiaal en stukken uit de collectie aan scholen
uitgeleend. ‘Direct contact met de werkelijkheid’, noemt de afdeling biologie van het Greijdanus
College het. ‘Voor ons ideaal, want het park is natuurlijk lekker dichtbij. Het zou jammer zijn als het
ten onder gaat aan financieel geharrewar.’

Geschiedenis van de Parkschool
Pagina 8

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 14-02-2006
N ab l i j ve n v o o r sp ri nt v a n E rbe n
14 FEBRUARI 2006 - Voor de leerlingen van de
PARKSCHOOL in Zwolle was het gisteren geen straf om wat
langer op school te blijven. De kinderen kropen in de hal van
de school bij elkaar om samen met hun ouders naar de 500
meter van Erben Wennemars te kijken.
De PARKSCHOOL sluit ’s middags om half vier, precies het
tijdstip waarop de eerste sprinters werden weggeschoten in
Turijn.
Veel leerlingen van de PARKSCHOOL zijn afkomstig uit het
Veeralleekwartier, de wijk waar ook Wennemars woont. Ze
zijn een grote fan van ‘hun’ buurman. Om de eerste rit van de sprinter niet te missen, bleven ze
daarom uit vrije wil een half uurtje na. Helaas viel Wennemars door een wat teleurstellende tweede
rit buiten de prijzen.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 30-03-2006
P ar ks c ho ol rei st n a ar Le tl an d
30 MAART 2006 - Twaalf leerlingen van de PARKSCHOOL hebben een schoolreis met een
hoofdletter S voor de boeg. Drie dagen op de fiets naar Ommen zijn leuk, maar twee weken naar
Letland zijn bij voorbaat al onovertroffen. De Zwolse basisscholieren van elf en twaalf jaar stappen
zondag in het vliegtuig om op bezoek te gaan bij leeftijdsgenoten in de plaats Mezvidi.
De schoolreis is een uitvloeisel van het provinciale project Overijssel en Letland. Nadat de Baltische
staat een zelfstandig land werd, hield dat project op te bestaan. Wel hadden vijf openbare
basisscholen uit Zwolle nog steeds contact met Letland. Directeur Jan Hommes van de
PARKSCHOOL raakte begin vorig jaar tijdens een bezoek aan de voormalige Sovjet-republiek zo
enthousiast dat hij zich inzette voor een samenwerkingsverband met de school Mezvidi 1.
Al geruime tijd chatten de leerlingen elke vrijdagmiddag met elkaar en leren ze over beide landen en
cultuur. ‘Er zijn ook veel overeenkomsten’, weet Hommes. ‘Dezelfde sterren van MTV die hier
populair zijn, kennen ze daar ook. Dat vinden de leerlingen leuk om te merken.’
Toen het Europees platform dit jaar subsidie beschikbaar stelde om elkaar te ontmoeten, zagen de
schooldirecties meteen het buitenkansje. Het platform stelde twee harde eisen. ‘Alleen leerlingen
van twaalf jaar mochten op reis en ze moesten voor twee weken op pad.’
Aan die eerste eis viel nog wel te tornen, merkte Hommes. ‘Nu mogen ook de elfjarige leerlingen uit
groep 8 mee.’ Die tweede eis bleef echter staan. ‘Dat hebben we vervolgens aan de ouders van de
twintig groep 8-leerlingen voorgelegd.’
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Van de twintig besloten acht dat twee weken op pad voor hun kind iets teveel van het goede zou zijn.
Overigens duikt de groep achterblijvers de komende weken niet met de neus in de boeken. Ook deze
leerlingen gaan leuke dingen doen, benadrukt Hommes. ‘Bijvoorbeeld naar het theater en het
iconenmuseum. Deze uitstapjes zijn niet geheel onbelangrijk. In mei komen de Letse leerlingen naar
Zwolle en moeten we natuurlijk een leuk programma samenstellen. Daarbij kunnen de acht leerlingen
uitstekend bij helpen. En natuurlijk gaan we later dit schooljaar gewoon nog op kamp naar Ommen.’
De andere twaalf vertrekken in de vroege zondagochtend onder begeleiding van twee leerkrachten
en twee moeders naar Schiphol. Ze vliegen eerst naar Riga, waar ze een paar dagen de hoofdstad van
Letland gaan ontdekken. Vervolgens gaat de reis driehonderd kilometer oostwaarts naar Mezvidi,
waar de kinderen een uiteenlopend programma voorgeschoteld krijgen. Hommes: ‘Ze gaan op bezoek
bij een kunstenaar, doen mee aan sport- en spelwedstrijden, gaan paardrijden en naar musea.’
Uiteindelijk moeten de leerlingen een presentatie geven. ‘Naar verluidt gaat de Letse televisie daar
verslag van doen.’

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 19-04-2006
C ul t uu rsc ho kj e s i n Le tl a nd
19 APRIL 2006 - ZWOLLE - Ze zijn van de ene verbazing in de andere gerold tijdens hun
megaschoolreis van twee weken naar Letland. Eén ding is de leerlingen van de PARKSCHOOL nu
duidelijk: ‘We weten nu wat armoede is. Daardoor waarderen we ons eigen huis en spullen een stuk
beter.’. Uren kunnen ze vertellen over wat ze allemaal hebben meegemaakt, gedaan en gezien. Max
Hessink, Rabia Visser, Franka Lambert en Jordi de Vries zijn vier van de twaalf leerlingen van de
openbare PARKSCHOOL, die twee weken in de Baltische staat zijn geweest.
De eerste kennismaking met het land voelde heel vertrouwd. ‘Riga is eigenlijk net als Amsterdam of
Zwolle’, vindt Jordi. ‘Het enige verschil is dat daar trolleybussen rijden.’
Verder landinwaarts begon de cultuurschok. Pakweg 250 kilometer verderop was het dorp Mezvidi
de eindbestemming van de Zwolse basisscholieren. ‘We reden over zandweggetjes en het dorp was
heel klein en oud’, omschrijft Max. Jordi heeft zich hooglijk verbaasd over de school. ‘Weet je wat
daar echt raar was? Ze hadden op school nieuwere computers dan wij hier hebben, terwijl er geen
centrale verwarming is. Alleen maar van die grote kachels.’ Bepaald geen comfortabele gedachte in
een land waar het -30 graden kan zijn.
De communicatiebarrière zorgde soms voor de nodige strubbelingen tussen de Nederlandse
bezoekers en de inwoners van Letland. ‘Met name de oudere mensen spreken nauwelijks Engels. Als
we dan met de groep aan het eten waren in een restaurant, of iets wilden kopen in een winkel waren
ze helemaal niet zo geduldig en vriendelijk’, is Franka opgevallen. Aan de andere kant is Jordi tevens
bijgebleven hoe vriendelijk de Letten kunnen zijn. ‘In het hotel vroegen ze of we disco wilden en de
volgende avond hadden ze dat gewoon geregeld.’
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Met de Letse leeftijdsgenoten waren er veel minder communicatiestoornissen. Het zijn dan ook die
contacten en gesprekken die de leerlingen het meest zijn bijgebleven. ‘We lijken best op elkaar’,
aldus Jordi. ‘Ze houden daar ook van sporten als voetbal en van zwemmen.’
Ook qua muziek zijn er niet zo ontzettend veel verschillen. Rabia: ‘50 Cent, Eminem, zijn ook in
Letland populair.’
In juni komen de Letse leerlingen een tegenbezoek brengen. Het Zwolse kwartet is er nog niet zeker
van wat de Letse scholieren van Nederland zullen vinden. ‘Heel druk en lawaaiig’, vermoeden Rabia en
Franka. Zelf zijn ze razend enthousiast over het bezoek aan de voormalige Sovjet-republiek. Al
heeft het Letse eten bepaald niet hun hart gestolen. ‘Je kunt daar gewoon varkenshoofden eten met
ogen en al’, gruwelt Jordi. Max: ‘Dat hoefden wij dus echt niet.’ Daarom werd meestal voor een veilig
‘westers’ menu gekozen. Met aardappelpuree. ‘Héél veel aardappelpuree’, weet Franka nog goed. ‘Daar
had ik op een gegeven moment wel genoeg van.’ Ook de pogingen om de Zwolse scholieren de liefde
voor het volksdansen bij te brengen zijn mislukt. Rabia: ‘Ik dacht dat het een geintje was, maar we
moesten echt volksdansen.’

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 26-06-2006
Zw o l l e do or ee n Le t se b ri l

d oo r YAN G YAN G CH IU
26 JUNI 2006 - ZWOLLE - Op de tien leerlingen en twee leraressen uit het Letse Mezvidi heeft
Zwolle de afgelopen twee weken een onuitwisbare indruk gemaakt. Nadat de ze afgelopen twee
dagen ook nog Amsterdam hebben verkend, stappen ze vandaag op het vliegtuig naar Riga. Met frisse
tegenzin, want eigenlijk wilde het merendeel van groep acht van de school Mezvidi 1 nog niet naar
huis. ‘Zwolle is cool’, vinden de leerlingen, die twee weken op bezoek waren bij de PARKSCHOOL.
Nadat een deel van groep acht van de PARKSCHOOL eerder dit jaar in Mezvidi is geweest, waren nu
de Letse scholieren te gast in Zwolle. Voor de meeste van de twaalfjarige scholieren is dit bezoek de
eerste kennismaking met het buitenland. ‘Heel interessant. Deze stad is veel groter dan Mezvidi’,
vertelt Arnoldis in vlekkeloos Engels. ‘En heel mooi. Erg veel groen’, somt hij verder op. Dat het
wereldkampioenschap voetbal leeft is de kinderen opgevallen. ‘Er is erg veel oranje op straat. Heel
erg leuk’, vinden ze unaniem.
De leerlingen vinden de Zwollenaren bovendien uitermate vriendelijk. ‘Ze groeten je als je langsloopt
op straat.’ Ook hebben de Zwollenaren bij de Letse kinderen de indruk gewekt zeer gelukkig te zijn.
‘Iedereen lacht.’
Tijdens het bezoek van twee weken hebben de scholieren bij twee gastgezinnen geslapen. Zo hebben
ze ook het Nederlandse gezinsleven van dichtbij meegemaakt. Dat verschilt in de ogen van de Letse
groep niet zo veel met thuis. Hoewel? Directrice Inara van school Mezvidi 1 heeft de indruk dat het
contact tussen Nederlandse kinderen en ouders wat vrijer is dan in Letland. De dertienjarige Liga is
vooral opgevallen hoe groot de huizen hier zijn. ‘Wel drie verdiepingen. Bij ons zijn ze meestal een of
twee etages.’
Vooraf wisten ze weinig meer van Nederland dan de geijkte dingen: kaas, klompen, molens en het
Nederlands elftal. Na twee weken is dat beeld danig verbreed. Dat er zo ontzettend veel fietsen in
het straatbeeld voorkomen wisten ze bijvoorbeeld niet. ‘Iedereen fietst hier’, klinkt het wat
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verbaasd. Volgens Jan Hommes, directeur van de PARKSCHOOL, is de fiets in Letland een
omgekeerd statussymbool. ‘Alleen de arme mensen fietsen.’ Bovendien is het volgens Liga best
gevaarlijk om te fietsen. ‘Hier heb je aparte fietspaden. Bij ons niet.’
Zaterdagochtend hebben de leraressen Inara, Iveta en de leerlingen Laura, Brigita, Karmena, Gunta,
Krista, Sintija, Liga, Guntairs, Arnoldis en Raitis afscheid genomen van Zwolle en de PARKSCHOOL.
Hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar het is zeker geen definitief afscheid. Arnoldis:
‘We gaan zeker verder met chatten.’

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 17-01-2007
Ma r co P ol o-l es se n t e r l e ri ng e n ve rm a a k

v a n e en o nz e r v ersl a gg e ef s ter s
ZWOLLE - Terwijl de leerlingen vol overgave hun projecten presenteren, staan bovenaan de trap
vier apetrotse schooldirecteuren. ‘Heerlijk is dit’, verzucht de een na de ander. In een paar maanden
tijd hebben de vier schoolhoofden uit het openbaar onderwijs in samenwerking met Thorbecke
Scholengemeenschap het Marco Polo-project op poten gezet.
De lessen drama, filosofie, nieuwe media en natuur- en scheikunde zijn specifiek bedoeld voor de
leerlingen die iets extra’s willen en kunnen doen. ‘In elke groep zit wel een aantal leerlingen dat niet
altijd voldoende uitdaging vindt in de reguliere lessen’, weet directeur Dick Bremmer van obs De
Marsweide. De Marco Polo-lessen zijn dus ter lering, maar zeker ook ter vermaak. Het enthousiasme
straalt tijdens de eerste presentatieavond van alle gezichten af. De natuurkunde-proefjes vallen in
goede aarde bij het publiek, net als de zelfgemaakte film. Een film die noodgedwongen ‘stom’ wordt,
want het geluid is weggevallen. Toch bewijzen de leerlingen met een film als De Sokkendief hun
daadkracht. Een zelfgeschreven script is door hen eigenhandig omgetoverd tot een korte film. De
Golden Globes zijn inmiddels uitgereikt, maar wellicht in maart de Oscars?

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 25 APRIL 2007
P ar k sc h oo l hee f t o og j e o p b u ur p a nd
Uit zijn jasje puilende school ziet verhuizing wel zitten.
Zwolle - Van Westerlaan 22-14 naar Westerlaan 40. Voor openbare basisschool de PARKSCHOOL
zou het een uitkomst zijn. ”Het is een mooi groot gebouw, dichtbij ons huidige onderkomen en
bovendien al een onderwijspand.” Directeur Jan Hommes van de PARKSCHOOL ziet een verhuizing
naar het huidige Deltiongebouw wel zitten. De afdeling Start.Deltion, die nu nog aan de Westerlaan
is gevestigd, verhuist op termijn naar de nieuwbouw aan de Zwartewaterallee. Hoewel nog niets is
beklonken, is het plan volgens Hommes uiterst serieus. _Dit was eigenlijk meteen een goede optie.
Daarom hebben we niet gekeken naar alternatieven. Voor de PARKSCHOOL is een verhuizing zeer
welkom. De basisschool nabij het station kampt al enige tijd met ruimtegebrek. Daarom staan er
noodlokalen op het schoolplein. “In het buurpand zouden we onze samenwerking met Travers kunnen
uitbreiden. Wat voor een wijk als het Veeralleekwartier van belang is, is dat we dan ook plaats
zouden kunnen bieden aan de peuterspeelzaal.” Hommes heeft als ideaalbeeld dat de PARKSCHOOL
aan ieder kind van twee tot twaalf jaar onderwijs en opvang kan bieden van 8.00 tot 18.00 uur.
“Hopelijk per 1 augustus 2009.”
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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 12-10-2007
B er k um gr o te w i nnaa r sc ho ol ho cke yt o e r no oi
ZWOLLE - De Campherbeekschool is dinsdag de grote winnaar geworden van het Zwolse
schoolhockeykampioenschap.
Het eerste team van de basisschool uit Berkum ging er met de hoofdprijs vandoor, terwijl team 2 de
Fair Play-cup in ontvangst mocht nemen. De PARKSCHOOL eindigde als tweede, terwijl de
Vliegersprong - een combinatieteam van De Vlieger en De Zevensprong uit Stadshagen - derde werd.
Aan het jaarlijkse toernooi op sportpark De Pelikaan bij ZMHC deden ook Oosterenk, Aquarel en
Montessorischool mee.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 21-01-2008
B asi ss c ho ol l e erl i ng e n b ez o e ke n d e U T
ZWOLLE - Leerlingen van DE PARK- en MontessoriSCHOOL, de Marsweide, Gerenhof en het
Veldboeket brengen vandaag een bezoek aan de Universiteit Twente
De leerlingen die via het Marco Poloproject meer uitdaging aangeboden krijgen, doen mee aan de
T.E.A.M.- dag van de universiteit in Enschede. Doel van deze dag is om jeugd te enthousiasmeren
voor techniek.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 08-03-2008
Le e rl i ng e n P a rk s cho o l w or d e n 's tra atwi j s '
ZWOLLE - De groepen 3 tot en met 8 van de PARKSCHOOL krijgen maandag bezoek van ANWB
Streetwise.
De jongste twee groepen leren veilig oversteken. De middengroepen mogen ondervinden hoe het zit
met de remweg van een auto en de oudste twee groepen gaan oefenen op fietsvaardigheid. Aan het
eind van de dag moeten de leerlingen 'straatwijs' zijn.
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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 12-04-2008
Inl o op bi j ee nko m st o ve r Sp o o r zo ne
ZWOLLE - De gemeente houdt dinsdag een inloopbijeenkomst over de Spoorzone, het omvangrijke
project dat gaat over de verkeersafwikkeling van het station, betere verbindingen tussen de wijken
en de bouw van onroerend goed (zakelijk en wonen) in het spoorgebied. De inloopbijeenkomst duurt
van 16.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in de PARKSCHOOL aan de Westerlaan 22.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 17-04-2008
Spa n ne nd e f i na l e s i n e c ht sta d i o n
ZWOLLE - Twee teams die zich de benen uit het lijf
rennen, fotografen en cameraploegen langs de zijlijn en
een tribune vol schreeuwende en juichende fans.
Het waren alleen geen namen van voetbalclubs die
gisteren vanaf de tribunes van het FC Zwolle stadion
klonken, maar namen van scholen.
Dertig teams van basisschoolkinderen speelden hier de
finales van het Zwolse schoolvoetbaltoernooi. En het
niveau valt niet tegen, vindt organisator Jeroen van
Leeuwen van SportService Zwolle. "Ik heb al een aantal
talentjes gezien. Maar veel kinderen zitten ook al op voetbal, vooral bij de jongens."
Dat blijkt ook te gelden voor een team van de PARKSCHOOL, dat speelt in felgroene shirts. "Die
bijpassende shirts moesten van de moeders", zegt Edward van Veen lachend. Hij is vader van een van
de spelers en voor de gelegenheid aangesteld als trainer. "Maar ik heb ze niet echt getraind hoor,
het trainen doen ze bij hun eigen club. Ik zorg vooral dat iedereen op de goede tijd op de goede
plaats is."
De finale wordt dit jaar voor het eerst in het stadion gespeeld. "Heel mooi dat dit mogelijk is door
de samenwerking met FC Zwolle", vindt Van Leeuwen. "Het scheelt ook dat in dit stadion kunstgras
ligt, daardoor kun je dit soort dingen gemakkelijker doen."
Het grote veld is in tweeën gedeeld, zodat er twee wedstrijden tegelijkertijd gespeeld kunnen
worden. De kinderen zijn ingedeeld in vier leeftijdscategorieën. Er zijn gemengde teams van groep
3/4 en groep 5/6 en aparte jongens- en meisjesteams van groep 7/8.
De kinderen spelen wedstrijden van een kwartier. Terwijl het ene team na afloop juichend van het
veld komt en nog even professioneel zwaait naar de toeschouwers, staan de gezichten van de
tegenstanders bedrukt. "Jullie kunnen toch nog steeds derde worden", zegt een van de juffen
troostend tegen een beteuterd jongetje. Tussen de wedstrijden door komen ze even de tribune op
gerend voor wat snoep of een gezonde appel. Zo ook Nur (9) en Pelim (8) van obs de Toonladder. Ze
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vinden het heel spannend om mee te doen. Geen van beiden zit op voetbal. Pelim: "Maar we hebben
wel op school geoefend."

Dat blijkt zijn vruchten af te werpen, want hoewel er maar drie leden van hun team bij een club
voetballen, hebben ze al twee wedstrijden gewonnen. Ze worden enthousiast aangemoedigd door een
groep supporters. Pelim heeft haar ouders en broertjes en zusjes meegebracht. "Ik ben zo
zenuwachtig alsof ik zelf moet spelen", merkt haar moeder Serpil Varol op.
Als de wedstrijden van groep 3/4 en groep 5/6 afgelopen zijn, beginnen de hogere klassen. De finale
in die laatste categorieën, de echte 'titanenstrijd', wordt gefloten door FC Zwolle-spits Marcel
Kleizen. Hij reikt aan het eind van de dag ook de wisselbekers uit aan de winnende teams.
- De winnaars van het Zwolse schoolvoetbaltoernooi zijn:
groep 3/4: De Toonladder
groep 5/6: De Krullevaar
groep 7/8 meisjes: De Wieden
groep 7/8 jongens: De Marsweide.
De winnaars van de laatste twee categorieën mogen door naar de regionale finales op 14 mei bij
Zwolse Boys.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 05-06-2008
Stra k s o o k no g de A vo nd 4D aa g se
door Janine Stougie.
ZWOLLE - De meesten doen mee voor de lol.
Zo toont Thomas ten Broeke van basisschool De Morgenster uit Westenholte met een veel grotere
bal, dat zijn liefde vooral bij voetbal ligt. "Ik speel bij WVF", vertelt de leerling van groep 8 trots.
"Maar tafeltennis vind ik wel leuk. Op school spelen we het en verder tijdens vakantie op de
camping." Dat geluid wordt onderschreven door zijn klasgenootjes Nicole Westerbeek en Bas
Jansen. "Ik ben best goed. Op vakantie win ik altijd", benadrukt Bas. Voor de basisscholieren is het
Schooltafeltennistoernooi in de WRZV-hallen vooral de manier om de kunsten die ze tijdens de
speciale gymlessen van SportService en de Zwolse Tafeltennisvereniging in praktijk te brengen.
Want de meesten doen het dan wel voor de lol, winnen is nog veel belangrijker. "Niet alleen winnen,
hoor. Bewegen is belangrijk", benadrukt juf Geertje. "De meesten doen straks ook mee aan de
Avond4Daagse. Dat mag ook weleens gezegd worden in deze tijd, waarin de meeste kinderen vooral
achter de computer zitten."
Aan dit eerste Schooltafeltennistoernooi deden gisteren acht scholen mee. Bij groep 3/4 was Dewi
Speek van De Vlieger loc. 3 de beste, Mark Bos van PARKSCHOOL was in groep 5/6 de nummer één
en Diedrik Blaauwhof van PARKSCHOOL ging bij groep 7/8 met de eer strijken. De Fair Play-prijzen
waren voor De Morgenster (3/4), De Vlieger loc. 3 (5/6) en wederom De Morgenster (7/8).
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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 24-06-2008
P l usg ro ep : he r se ng y m na s ti e k vo o r h o o g be ga a f de ki nd e re n
ZWOLLE - Hoogbegaafd of niet, als je een handspiegel op je hoofd krijgt doet dat pijn. En dus is
het brullen en huilen geblazen en helpt niets beter dan de troostende woorden van de juf en een
verkoelende natte doek.
Daarmee is meteen duidelijk gemaakt dat hoogbegaafde kinderen vooral ook kind zijn. Maar net een
beetje anders dan de anderen. Daar zijn wetenschappelijk verantwoorde oorzaken voor te geven,
maar waar het op neer komt is dat bij hoogbegaafde kinderen (iq hoger dan 130) meer verbindingen
in de hersenen aanwezig zijn dan bij anderen.
Voor hoogbegaafde kinderen is de reguliere lesstof doorgaans weinig uitdagend. Bovendien leren
hoogbegaafde kinderen op een andere manier dan de rest. Op school is er niet altijd de gelegenheid
om deze kinderen extra uit te dagen, dus richtten Sonja Hoving-Huizing en Rineke Derksen begin dit
schooljaar de Plusgroep Zwolle op. In de wekelijkse bijeenkomst willen de specialisten in
hoogbegaafdheid kinderen in de basisschoolleeftijd prikkelen en uitdagen.
Het eerste jaar van de Plusgroep Zwolle is een groot succes gebleken. Er is een wachtlijst voor de
twee oudste groepen en ook de groep voor de onderbouw zit vol. Twaalf kinderen per bijeenkomst,
die van heinde en verre komen naar obs De Octopus, waar de Plusgroep Zwolle bijeenkomt.
In de onderbouwgroep heerst deze middag een gezellige drukte. Een van de kinderen heeft net een
presentatie gegeven over slangen en ook vulkanen zijn aan de orde geweest. Nu proberen ze in
groepjes van dezelfde scène twee foto's te maken waarop tien verschillen zijn te vinden.
Toby is met zijn vier jaren de benjamin van het gezelschap. Op de vraag of hij even tijd heeft om te
vertellen over de Plusgroep Zwolle antwoordt de krullenkop resoluut 'nee, dat wil ik niet.'
Anderen staan gelukkig wel in de rij om
geïnterviewd te worden. De zevenjarige Jan
Wertheim staat vooraan. "Ik wil wel geïnterviewd
worden. Dat heb ik nog nooit gedaan." Jan is heel
duidelijk. "De Plusgroep is véél leuker dan school.
Hier hebben we tenminste geen rekenen en taal.
Vooral taal vind ik stom." Nee, dan verdiept hij
zich liever in het menselijk lichaam of giftige
dieren. "Ik leer graag moeilijke dingen, anders is
het niet leuk." Niet verwonderlijk dus dat kleine
Jan zich ook verdiept in het Russisch. " Dat leer
ik thuis, want mijn moeder komt uit de Oekraïne."
Niet alle kinderen zijn zo mondig als Toby en Jan. "De Plusgroep is heel erg leuk, omdat ik er heel
veel van leer", zegt de zesjarige Jonas van der Schaaf wat bedeesd. Hij houdt zijn pluchekonijn Nibi
stevig vast. " Dit is mijn allerliefste knuffel", zegt hij zachtjes voordat hij bezig gaat met zijn
nieuwe opdracht.
Sammie Hagemeijer (6) is wat uitvoeriger van stof. "Het is hier leuk, omdat we heel veel
verschillende dingen doen. Ik leer er ook veel van, zoals aan een project werken, samen werken en
dingen uitzoeken." In haar eigen klas vertelt Sammie niet vaak over de Plusgroep. "Dat hoeven ze
toch niet te weten?" , vindt ze. Waarom ze in de Plusgroep zit weet Sammie overigens haarfijn te
vertellen. "Omdat ik erg slim ben. Ik heb een klas overgeslagen."
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Voor de achtjarige Sjoerd Kok is de Plusgroep eveneens een wekelijks uitje. De leerling van de
PARKSCHOOL vindt het altijd leuk om zijn hoogbegaafde vrienden te zien. "Sommige klasgenoten
weten wel dat ik hoogbegaafd ben, maar hier zíjn we het allemaal."

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 13-08-2008
H i stori sc h ve rsl a g ui t d e e e rst e ha nd
door Frans Ebeltjes.

Ted Hielckert draagt met trots zijn oude baret.
Elk jaar hijst hij op 15 augustus de vlag van
West-Papoea. foto Sasha Wunderink
ZWOLLE - Leerlingen van de PARKSCHOOL
kunnen dit jaar heel nauw betrokken worden bij
de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument
in Park Eekhout. De school adopteerde enkele
jaren geleden al het monument, maar de
herdenkingen daarna op 15 augustus vielen nog
in de vakantie. Maar niet dit jaar.
Vrijdag is al weer de vijfde schooldag en dat betekent dat groep acht van de basisschool niet alleen
bij de herdenking zelf kan zijn, maar ook gelegenheid heeft om zich deze week op die herdenking
goed voor te bereiden.
De 28 kinderen van de hoogste groep hebben al eens bezoek gehad van Ted Hielckert, medeinitiatiefnemer van de herdenking in Zwolle en oud-strijder. Hij kon de leerlingen uit eerste hand
vertellen wat er zich zoal ver overzee en tientallen jaren geleden heeft afgespeeld. De kinderen
brengen ook vooraf een bezoek aan het monument in het (voor hen nabijgelegen) Park Eekhout.
Daarbij zal ongetwijfeld verteld worden dat dit een bijzonder monument is, omdat het het enige in
Nederland is dat meerder periodes in het verre oosten omvat. Behalve de Tweede Wereldoorlog
bepaalt de gedenkplaats de bezoekers ook bij de perioden '45-'49 (Bersiap-periode) en de periode
van '49-'62, de laatste jaren dat Nederland actief was in Nieuw Guinea. Het was op 15 augustus niet
alleen de datum waarop Japan capituleerde, maar ook (in '62) de datum waarop Nederland officieel
vertrok uit Papoea Nieuw Guinea. Voor Hielckert, die een jaar op het enorme eiland diende, een zeer
bijzondere dag, omdat hij er bij was. "Het is al weer lang geleden, maar ik ben er nog steeds van
overtuigd dat Nederland Nieuw Guinea toen min of meer in de steek heeft gelaten. We gaven het
land een eigen vlag en volkslied en daar bleef het zo'n beetje bij. Ondertussen heeft Indonesië de
druk op het land opgevoerd. Steeds meet Javanen worden er heen getransporteerd, enerzijds om
Java zelf te ontlasten, maar ook om de invloed op West-Papoea te vergroten. Ik denk dat het een
gevaar betekent voor de aloude cultuur daar. Daarom blijft ik ook bij de Nederlandse overheid
aandacht vragen voor West-Papoea. En elk jaar hijs ik op 15 augustus de vlag van het land. Misschien
ben ik wel de enige, maar ik wil het wel doen om aandacht te vragen."
Twee leerlingen van de PARKSCHOOL, Lisa Tromp en Roos Reijnen, zullen vrijdag een gedicht
voordragen. De andere kinderen gaan assisteren bij het leggen van kransen. Burgemeester Henk Jan
Meijer zal samen met gedeputeerde Carry Abenhues een krans leggen namen het openbaar bestuur.
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Daarna worden kransen gelegd door vertegenwoordigers van slachtoffers, militairen en veteranen en
diverse organisaties en verenigingen. Omdat de Molukse gemeenschap dit jaar het thema van de
herdenking is, wordt er een toespraak gehouden door Jitro Ubro, lid van deze gemeenschap en
tevens voorzitter van de Integratieraad in Zwolle. Na afloop van de herdenking is er in de
PARKSCHOOL gelegenheid om na te praten.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 18-09-2008
S cho l e n vast g el eg d i n te k st en be e l d
ZWOLLE - Zwolle heeft talrijke mooie schoolgebouwen, waarvan veel mensen het bestaan niet
kennen of waar ze nog nooit binnen zijn geweest, maar die vaak een stroming uit de rijke
architectuurgeschiedenis van Nederland vertegenwoordigen. Voor het eerst zijn nu 55
schoolgebouwen omschreven in de nieuwste uitgave van het Zwolse Architectuur Podium: 'De Zwolse
School; Zwolse Schoolgebouwen van 1865 tot heden'.
Marcel Overbeek en architectuurhistoricus Miriam Schneiders - respectievelijk auteur van de
uitgave en schrijfster van het voorwoord - concluderen beiden dat de meeste schoolgebouwen in de
stad van hoge architectonische kwaliteit zijn. Overbeek: "De scholen zijn degelijk. Ze zijn met zorg
gebouwd en met behulp van goede materialen. Vooral de Marnixschool aan de Westerlaan (nu in
gebruik door Deltion) springt er wat mij betreft qua schoonheid echt uit. Het schoolgebouw werd in
1932 ontworpen door architect Meijerink uit Zwolle en heeft nog steeds een fraai oorspronkelijk
interieur."
Overbeek is niet minder enthousiast over de oude Bartjensschool in de Assendorperstraat waarin
Het Mozaïek is gehuisvest. "Stadsarchitect Van Essen maakte het ontwerp en de oplevering was in
1899. Het was bestemd als openbare lagere school voor het sterk groeiende inwonertal van
Assendorp. Nog altijd verkeert het pand voor een deel in originele staat. Het werd in neorenaissancestijl opgetrokken en heeft een fraai trappenhuis. Het verdient meer status. Eigenlijk zou
het een gemeentelijk monument moeten zijn." Het is geen uitputtend onderzoek geweest, zeggen
beide ZAP-leden over de kruistocht langs Zwolse schoolgebouwen." 'Inventarisatie' is eigenlijk al
een te groot woord." In ieder geval vinden ze het belangrijk dat nu eindelijk een flink aantal Zwolse
schoolgebouwen in tekst en beeld is vastgelegd. Want je weet maar nooit of ze verdwijnen. "Dat is in
het nabije verleden al gebeurd. Zie de oude HTS aan de Grasdorpstraat, zie de oude Finse
noodschool in De Pierik en de Emmaschool, de huishoudschool aan de Emma- straat", geeft Overbeek
voorbeelden. "Laten we zuinig zijn op ons culturele erfgoed." Architectuurhistoricus Miriam
Schneiders sluit zich daarbij van harte aan. "In de PARKSCHOOL heb je bijvoorbeeld ramen die
vervangen zijn door ramen met kozijnen van kunststof, omdat deze praktischer in gebruik zijn. Echt
jammer. Of denk ook aan de Ambachtsschool aan de Mimosastraat, een rijksmonument, de conditie
van het gebouw holt achteruit."
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ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 16-10-2008
Ee rl i j k sp e l e n m e t o f z o n de r er va ri ng
ZWOLLE - "Wij gaan winnen!", klinkt het woensdagmiddag strijdlustig over de Pelikaan. Bij de velden
van hockeyclub ZMHC en korfbalvereniging Oranje Zwart verzamelen zich groepjes opgewonden
schreeuwende kinderen. Allemaal
Zo'n driehonderd leerlingen van achttien Zwolse basisscholen doen deze middag mee aan het
schoolhockeykampioenschap. Een stuk meer dan vorig jaar en dat heeft alles te maken met de nieuwe
opzet.
Dit jaar zijn er voor het eerst twee toernooien. Een 'gewoon' hockeytoernooi voor de ervaren
spelers en een unihockeytoernooi voor de kinderen die niet op hockey zitten.
"Unihockey speel je met plastic sticks waar je twee kanten mee op kunt spelen", vertelt Marlou
Schuit van ZMHC. "Het veld is maar een kwart van een gewoon veld en er staan opblaasboardings
omheen. Het is veiliger en makkelijker dan gewoon hockey."
Het mag dan voor de minder geoefende spelers zijn, op de unihockeyvelden gaat het er niet minder
fanatiek aan toe. "Wij hebben heel veel geoefend", vertelt Haike uit groep zeven van basisschool De
Duyvencamp. "Iedere pauze" , voegt haar teamgenootje Isora daaraan toe. "En gisteren zelfs van
kwart over drie tot half zes!"
De kinderen van het team hebben allemaal bitjes in, hoewel dit bij unihockey niet hoeft. "Iedereen
kijkt ons nu raar aan", vertelt Monique. "We hadden ook zelf sticks meegenomen, maar daar mochten
we niet mee spelen."
De Duyvencamp doet dit jaar voor het eerst mee en heeft vier teams afgevaardigd. "Zij hadden
hiervoor nog nooit meegedaan, terwijl andere scholen als de Campherbeek altijd meespelen omdat
daar heel veel hockeyers op zitten", vertelt Schuit. "Met voetbaltoernooien doet bijna iedereen
mee, maar met hockey waren er eerst altijd maar zeven tot tien scholen. Nu zijn het er dus een stuk
meer." Overigens mogen in het unihockeytoernooi wel kinderen met ervaring meespelen. "Er zijn ook
veel scholen met twee of drie hockeyers. Als je die samen met ongeoefende spelers gewoon hockey
laat spelen, is dat juist gevaarlijk. Maar zulke teams kunnen wel met unihockey meedoen."
Het gaat er vanmiddag niet alleen om wie het beste kan hockeyen, sportief spelen is ook belangrijk.
Daarom letten de scheidsrechters ook op hoe de spelers met elkaar en de tegenstanders omgaan en
hoe ze aangemoedigd worden. Bij ieder toernooi valt een Fair Play prijs te winnen, een trofee in de
vorm van een opgestoken duim.
Het Fair Play principe wordt voor de wedstrijden beginnen nog even uitgelegd en de kinderen zijn er
druk mee bezig. Groep zeven van de Wingerd heeft er zelfs een speciale yell voor gemaakt.
De Fair Playprijs werd bij het gewone hockey gewonnen door de Montessorischool en bij unihockey
door de Geert Grote School.
De uitslag van het gewone hockeytoernooi: 1. PARKSCHOOL; 2. AquaSchuit (Aquarel en Werkschuit);
3 De Vlieger.
De uitslag van het unihockeytoernooi: 1. Duyvencamp II; 2. Duyvencamp I; 3. De Wingerd.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 6-11-2008
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B red e sc h oo l a a n ce nt ra al p l e i n i n ni e uwe w i j k Ka m pe rp o o rt
ZWOLLE - In de Kamperpoort komt in de toekomst een brede school.
Deze school wordt een combinatie van een basisschool met een peuterspeelzaal, kinderopvang,
buitenschoolse opvang en een wijkcentrum.
Wethouder Martin Knol presenteerde deze week een plan om de nieuwe en de oude bewoners in
Kamperpoort bij elkaar te betrekken.
Knol wil een 'thuisgevoel' ontwikkelen in de Kamperpoort, zoals hij dat noemt. "De bewoners moeten
het gevoel hebben en houden dat ze bij de Kamperpoort horen."
De brede school wordt één van de plekken waar de Kamperpoorters elkaar in de toekomst gaan
ontmoeten, zeker als de school wordt gecombineerd met een wijkcentrum.
In Kamperpoort wonen in de toekomst veel meer gezinnen met kinderen dan nu. Momenteel staan er
550 huizen, met ongeveer 1.200 bewoners. In de nieuwe situatie, na de renovatie van de wijk, staan
er rond de 1.500 woningen met tussen drieduizend en vierduizend bewoners.
Daarom is het van belang een eigen school in de wijk te hebben. De school komt te staan aan een
centraal plein in de wijk. Dit centrale plein wordt groot. Het wordt het hart van de wijk, op het
snijvlak van het oude en het nieuwe gedeelte van Kamperpoort (waar nu de IJsselhallen staan). Het
centrale plein komt iets ten noorden van de Veemarkthallen te liggen.
De school wordt een brede school met openbaar onderwijs, met daarnaast tal van andere functies,
zoals bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning en een buurtacademie. Wethouder Knol wil samenwerken
met de PARKSCHOOL in de Stationsbuurt en met Travers om deze brede school van de grond te
tillen. De school is naar verwachting in 2014 of 2015 klaar.
De wethouder heeft nog meer voorzieningen op het oog, die de samenhang nieuwe wijk Kamperpoort
moeten bevorderen. In zijn plannen wordt een buurtrestaurant genoemd.
Ook het buurtmuseum moet in de nieuwe wijk een plek krijgen.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 25-11-2008
N i et s i s sc h oo n g e no e g vo o r de n w er km a n
Uit alle continenten komen architecten naar Nederland om de gebouwen van de Amsterdamse school
te bekijken. Die stijl is vooral in Amsterdam te vinden, maar ook Zwolle bezit enkele pareltjes.
Architectuurhistoricus Miriam Schneiders maakte een inventarisatie, die als onderlegger zou kunnen
dienen voor een nieuwe stadswandeling.
Amsterdam kent een populaire wandelroute langs gebouwen in de Amsterdamse School-stijl. Vier uur
ben je er al gauw mee zoet, met lopen en bewonderen. Buiten Amsterdam staat de grootste
concentratie gebouwen in de stijl van de bekendste Nederlandse architectuurstroming in Bergen, in
de rest van het land komen ze pluksgewijs voor.
Zwolle is redelijk goed bedeeld, blijkt uit de inventarisatie die Miriam Schneiders maakte voor een
lezing in het Historisch Centrum Overijssel. Ze turfde een kleine dertig objecten die in meerdere of
mindere mate elementen van de Amsterdamse School bleken te bevatten. Het onderzoek is niet
volledig, daar zou meer tijd voor nodig zijn, maar geeft een goede indruk. "Ze staan sterk verspreid
door de stad", zegt Schneiders. "Een heel mooi voorbeeld staat aan de Haersterveerweg 27, een
combinatie van een landelijke bouwstijl en het nieuwe bouwen. Het is trouwens een gemeentelijk
monument." Die status heeft ook de Marnixschool aan de Westerlaan, lang niet de enige school op
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het lijstje. "In de jaren 20 en 30 zijn in Zwolle veel scholen gebouwd die door de Amsterdamse
School zijn geïnspireerd. Het Gymnasium Celeanum, de Elbertsschool en de PARKSCHOOL door
stadsarchitect Krook, de Marnixschool door vader en zoon Meijerink."
Mooie gebouwen, doordrenkt van stijlkenmerken van de Amsterdamse School, maar het mooiste
voorbeeld staat wat Schneiders betreft aan de Grote Markt. "Het bankgebouw naast De Harmonie.
Gezien de locatie is dat het beste wat de stad te bieden heeft. De architect, Van Straaten, heeft
veel gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De meeste van zijn gebouwen hebben een
monumentele status." Zijn Zwolse bank niet. "Dat snap ik niet. Zoiets moois, op zo'n prominente plek;
ik kan er niet bij dat dat geen monumentale status heeft. Het is nooit te laat om dat alsnog te doen laten we koesteren wat we nog hebben, zou je zeggen. Maar het financiële belang wordt boven het
architectonische belang gesteld, heb ik begrepen."
In de jaren 20 en 30 waren we lang niet zo rijk als nu. Hoe het kan dat in die sobere tijd desondanks
zoveel moois is gebouwd? "Er was bittere armoede", beaamt Schneiders, "maar de bestuurders
vonden dat niet bezuinigd moest worden op het wonen. De Amsterdamse wethouder Wibaut zei het
heel mooi: 'Niets kan schoon genoeg zijn voor de werkman, die zoveel moet ontberen en zoveel
geleden heeft'." Die instelling is verdwenen, weet de architectuurhistoricus. "Tegenwoordig moet
alles snel klaar zijn en weinig kosten. Die prachtige golvende muren, met verspringende bakstenen in
allerlei formaten, zijn te duur. Maar ja: als je echt iets wil, dan kan het."
En kan het niet, wees dan zuinig op datgene dat over is uit de tijd dat het nog wel kon, zegt
Schneiders. "Een bankgebouw in Amsterdamse School-stijl slopen, dat is in de meeste gemeenten
ondenkbaar."

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 23-01-2009
G r ea t
In het b1ad ‘internationaliseren in onderwijs’ krijgt de Zwolse PARKSCHOOL een compliment voor
het Engelse onderwijs dat niet alleen m de hoogste groepen, maar gedurende een halfuur. per. week
aan alle klassen wordt gegeven. ,,Er is door de leerkrachten volop geëxperimenteerd. Zo is in groep 5
alles gelabeld met Engelse woorden: de kast, de tafel, het bord en zelfs de juf kreeg een label. Bij
de kleuters is het normaal dat de kinderen elkaar dagelijks in het Engels goedemorgen wensen en er
wordt in veel klassen in het Engels gezongen”, meldt het blad.

ARTIKEL UIT DE STENTOR VAN 16-03-2009
S c ho o nm aa ka cti e g ro e i t a l s i n kt vl e k
ZWOLLE - Wat tien jaar geleden lokaal begon in Hasselt is nu een meerdere provincies omvattende
actie geworden. "De Kop Schoon" (doelend op de Kop van Overijssel) is met steun van de provincie
Overijssel, Landstede en Rova omgetoverd in "Natuurlijk Schoon".
Zo'n 12.000 leerlingen in zestien gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland maken deze week,
gestoken in fel gekleurde hesjes en gewapend met prikkers, hun woonomgeving vrij van zwerfafval.
Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk gaf vanmorgen bij de PARKSCHOOL in Zwolle het startsein
voor de actie en stuurde de leerlingen op pad met de mededeling: "Jullie zullen versteld staan van
hoeveel rotzooi er ligt" .
Bij de start was ook Wolter van Hasselt uit Hasselt aanwezig. Hij bedacht van oorsprong de actie.
"Ik ben boomkweker van beroep en ben een natuurmens. Als ik dan de vuiligheid van jan-en-alleman
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overal zie liggen, dan stoort mij dat enorm."
Van Hasselt was ook betrokken bij het opzetten van kringloop- en wereldwinkels in de regio. " Ik ben
nu 65 geworden en heb in goed overleg de winkels met 200 vrijwilligers overgedragen aan Landstede.
Ik stort mij nu volledig op deze actie. Voorwaarde voor steun van de provincie was dat er verbreding
en vernieuwing zou plaatsvinden. Dat is nu gebeurd. Het is mijn ideaal te bouwen aan een nieuwe,
betere samenleving.".
Van Hasselt gaat zelf langs bij allerlei scholen om ze enthousiast te maken: "Gelukkig doen er nu ook
middelbare scholieren mee, zoals het Thomas a Kempis en Pieter Zandt". De initiatiefnemer
verwacht dat volgend jaar het aantal deelnemers nog verdubbeld kan worden. Slot van de actie is
zaterdag in Amersfoort.
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