Onderwijs
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Impact
Een jaar evangelisch onderwijs. Dat
betekent een jaar lang vorming van 2972
leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18. Een
jaar lang prachtige kansen om impact te
hebben op al die jonge mensen, maar ook
op onze medewerkers en op de mensen
om ons heen. Hoe die impact er uitziet?
We verzamelden een aantal pareltjes van
het afgelopen schooljaar. We (ver)tellen
ze dankbaar als zegeningen op ons werk.
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VA N D E B E S T U U R D E R

Het vuur
ontsteken
Niet lang geleden mocht ik iemand interviewen die bij de Passiescholen
wilde komen werken. Hij was op dat moment werkzaam in het bedrijfsleven.
Waarom wil je dit? Je beseft toch dat je minder gaat verdienen? ‘Omdat ik wil
dat mijn werk impact heeft en omdat ik voor een echt christelijke organisatie
wil werken.’
Van zo’n antwoord word ik blij. Impact, dat is blijvende invloed hebben op
het leven van kinderen en jonge mensen. Ik heb een aantal jaar geleden
de overstap gemaakt naar het onderwijs om dezelfde reden. Om impact te
hebben. Onze leerkrachten en docenten geven onze kinderen niet alleen
kennis mee, maar vormen hen voor het leven. Onderwijs is niet het vullen
van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.
Voor onze leerlingen betekent dat we in hen het vuur willen ontsteken
voor de vakken die we hen bijbrengen, maar vooral ook dat we hen willen
voorbereiden om het vuur van de Geest te ontvangen! ‘Brandde ons hart
niet, toen Hij onderweg met ons sprak?’ Ons verlangen is dat leerlingen dat
ervaren en vanuit die ervaring zelf ook het vuur ontsteken op hun plekje in
de maatschappij. Dat is impact!

Arco van Wessel
bestuurder de Passiescholen
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DE ROTS EDE

Steentjes stapelen
O

p de Rots werken de

motiverende manier van leren.

leerlingen vanaf groep 3 met

Alianne Jong is leerkracht en

een persoonlijke rekenmuur. De

sinds kort rekencoördinator op

rekenmuur bestaat uit steentjes

school. Een logisch vervolg op haar

die groen en rood kleuren. Na een

opleiding Master Educational Needs

rekentoets kunnen de leerkrachten

die zij volgt met als specialisatie

én de leerlingen precies zien of ze de

rekenonderwijs.

lesstof snappen. Wordt een steentje
rood? Dan heeft de leerling het nog

‘We zagen de rekenresultaten in

niet onder de knie. Is het steentje

de middenbouw dalen en vroegen

groen? Dan mag hij verder! Een

ons af waar dat aan lag. Was het de
methode of onze kijk op rekenen?
We gingen aan de slag met het
maken van een vernieuwde visie
op rekenonderwijs. Op basis
daarvan hebben we een nieuwe
aanpak ontwikkeld. Bijvoorbeeld:
de kinderen die rekenen moeilijk
vinden, leren nu één strategie
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Het rekenmuurtje

om een som te maken. De sterke

Leren rekenen is te vergelijken

rekenaars krijgen meerdere

met het bouwen van een muur.

strategieën aangeboden. Op die

Als de onderste stenen van de

manier sluit de lesstof beter aan

muur (onderbouw) niet stevig

bij de manier waarop elk kind leert.

genoeg staan, dan vallen de

En we zien nu al resultaat! Zo werk

bovenste stenen (bovenbouw)

ik graag mee aan de ontwikkeling

om. Met de rekenmuur worden de

van het rekenonderwijs in de hele

rekenvaardigheden inzichtelijk.

school!’
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‘Een motiverende
manier van leren’

Alianne Jong
Leerkracht en
rekencoördinator
op basisschool
de Rots in Ede
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Passie voor
de klas

‘Ze vragen in de
pauze of ik met ze
wil voetballen.’
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Jormen, 17 jaar en leerling in

‘Mijn motivatie voor school was

4havo, doet mee met het traject

slecht. Ik ben vorig jaar in 4havo

Passie voor de klas. Leerlingen

blijven zitten. Het stagelopen op

uit 4havo en 5vwo ervaren

de basisschool maakt school voor

hoe het is om te werken in het

mij echt weer leuk. Het motiveert

basisonderwijs. Elke week mag

me de rest van de week omdat ik

Jormen een dagdeel stagelopen

weet: vrijdag mag ik weer helpen

bij de Constantijnschool in

op de basisschool! Ik vind het mooi

Rijssen. Dat helpt hem enorm

om de ontwikkeling van kinderen

in zijn motivatie voor zijn

te zien. Hoe ze leren en hoe ze

schoolwerk.

denken. En ze zijn blij als ik er ben.
Ze vragen in de pauze of ik met ze
wil voetballen of met ze op het
plein wil spelen.’

Jormen (17)

Leerling 4havo op
de Passie in Wierden

De stageperiode duurt normaliter
zeven weken. Eventueel kan dat
worden verlengd. Jormen heeft
de eerste verlenging gekregen. De
stage is nu een bijbaan geworden.
‘Hopelijk kan ik nog langer
blijven. Ik weet nog niet zeker of
ik leerkracht wil worden, maar
ik heb nu wel een doel voor mijn
schoolwerk.’
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DE OLIJFBOOM DEVENTER

Trots
‘I

n het Doe-lab kan ik met mijn handen
werken, dat vind ik leuk’, zegt Marijn.

In de klas heeft hij vooral spelling, taal en
rekenen. ‘Dat is een beetje saai. Maar nu
kan ik uitkijken naar het Doe-lab’, lacht hij.
Marijn (10) en Timo (10) zitten allebei in
groep 6. Daar krijgen zij niet alleen gewone
lessen, maar gaan ze ook regelmatig naar
het Doe-lab waar zij worden begeleid door
juf Marleen.
‘Ik vind eigenlijk voetballen het leukste van
school’, vertelt Timo. ‘Maar in het Doe-lab
zijn we lekker creatief bezig. Het maken
van appelflappen vond ik het mooiste.’
‘Ja, je stond echt trots te juichen toen je die
helemaal zelf had gemaakt’, bevestigt juf
Marleen. ‘Je krijgt nu weer een glimlach op
je gezicht.’
De jongens hebben al een volgend project
opgepakt: een huis van karton maken. Juf
Marleen: ‘De kinderen leren mooie dingen
maken van restmateriaal en ze oefenen
om netjes te meten en goed om te gaan
met de gereedschappen. Alle huizen
vormen straks een dorp.’
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Marijn, Timo
en juf Marleen
De Olijfboom Deventer

‘Taal en rekenen is
saai. Maar nu kan
ik uitkijken naar
het Doe-lab’

Een echte motivator
Het Doe-lab is speciaal
bedoeld voor leerlingen
vanaf groep 6 die graag met
hun handen bezig zijn. Het
is een echte motivator voor
deze kinderen. Ze leren niet
alleen met het hoofd te
werken, maar ook met hun
hart en handen.
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2021 in cijfers

Inspectie
oordeel:

alle scholen
op groen!

Onze medewerkers
U

126
89

R
W

76

E

26

D

32

A 14

Utrecht
Houten

H 13

Rotterdam

Geslaagde leerlingen
vmbo

10

havo

U

92%

U

R

92,3%

R

W

95,7%

W

Landelijk gemiddelde

96,2%

Landelijk gemiddelde
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U = de Passie Utrecht, R = de Passie Rotterdam, W = de Pa

Aantal leerlingen
U

933

R

712

W

661

E

279

D

277

Wierden

A 110

Deventer

IEP Eindtoets
E

Ede

D

Arnhem

83,5%
79,8%

A

81,3%

Landelijk gemiddelde

79,7%

vwo
98,7%

U

96,1%

R

95,3%

W

96,7%

Landelijk gemiddelde

94%

90,7%

100%
90,9%

assie Wierden, H = de Passie Houten, E = de Rots Ede, D = de Olijfboom Deventer, A = de Rank Arnhem
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Gideon (13)
Leerling klas 2
op de Passie in
Rotterdam
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Met de buurvrouw
aan tafel
In november organiseerde

‘Ik vond het een geweldige ervaring

de Passie Rotterdam in

om de leerlingen zo mee te maken’,

samenwerking met Compassion

vertelt mevrouw Vroegindeweij.

een restaurantactie om geld

‘Onder begeleiding van een chef-

in te zamelen voor een school

kok maakten ze de maaltijd en

in Kenia. De leerlingen mogen

serveerden het zelfstandig uit, zo

gasten uitnodigen. Gideon nodigt

knap.’

zijn ouders en buurvrouw uit.
‘Gideon zit nog maar net op de
Passie. Door de lockdown zijn
we daar nog nauwelijks geweest.

‘De actie verbindt
school, leerlingen
en de buurt’

Een mooie manier dus om binnen
te kijken, de sfeer te proeven en

Mevrouw Kruithof en mevrouw

kennis te maken met de leerlingen

Vroegindeweij zijn onder de indruk

en de docenten’, vertelt mevrouw

van deze actie. ‘De actie verbindt

Kruithof. ‘Mevrouw Vroegindeweij,

school, leerlingen en de buurt’, zegt

onze buurvrouw van 79 jaar

mevrouw Kruithof. ‘Ja,’ vervolgt

heeft jarenlang in het Montessori

mevrouw Vroegindeweij, ‘het is mooi

onderwijs gewerkt. We trekken

om hier in Nederland klaar te staan

sinds het overlijden van haar man

voor een school in Kenia. Ook de

veel met haar op. Ze ging met ons

inzet van de leerlingen is bijzonder,

mee om te eten in het restaurant

allemaal zo gemotiveerd. Echt

van de Passie’.

fantastisch.’
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‘We konden
meekijken
in de klas’
Petra Bosscha

DE RANK ARNHEM

Thuis op school
S

tel je voor: je kleuter gaat in

om te zien hoe de kinderen dagelijks

december 2020 net een paar

hun eigen structuur hadden’, vertelt

maanden naar school en dan...

Petra, moeder van Lenn. ‘Ik vond

is daar de tweede lockdown.

het bijzonder om te zien dat al die

Weg structuur, weg contact met

kindjes automatisch hun handen

klasgenoten, weg contact met de

vouwen en samen gaan bidden.’

juf. Basisschool de Rank in Arnhem
koos tijdens de tweede lockdown

Lenn vond het overigens niet erg om

daarom voor een dagelijks online

thuis te zijn. Hij had veel plezier met

kleutermoment.

zijn zusjes van drie maanden en twee
jaar. ‘Het online kleutermoment

14

‘De kleuters startten elke dag twintig

heeft Lenn zeker geholpen om na

minuutjes online en het was zo leuk

de lockdown weer naar school te
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Lenn (5)

Leerling groep 3 op
de Rank in Arnhem

gaan. Het gezicht van de juf en de

De juf van Lenn, juf Rian, merkte

klasgenootjes waren bekend’, vertelt

in de tweede lockdown dat online

Petra. ‘Een ander voordeel: we

lesgeven verschil maakte. ‘Ik had

konden nu meekijken in de klas.

meer zicht op het leerproces van

Dat creëert betrokkenheid.’

leerlingen. Ik gaf ze opdrachtjes
zoals: zoek drie dingen in de vorm

‘Het online
kleutermoment
creëerde meer
betrokkenheid’

van een driehoek. Het was niet
alleen leuk voor het contact met
de leerling, maar het had ook
positief effect op het niveau van het
onderwijs. Dat is wel een verschil
met de eerste lockdown.’
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Het Ministry Team
Ruth (6vwo) en Rosan (4havo)

‘Op de Sing-in mochten we op

nemen deel aan het Ministry Team.

het podium voor Don en zijn werk

Tijdens de Sing-ins op maandag

bidden’, vertelt Rosan. ‘Dat was best

bidden zij met leerlingen en

spannend, maar heel tof om te doen.

docenten. Tijdens een van deze

We hebben gebeden voor zijn plek in

Sing-ins kwam Tweede Kamerlid

de Tweede Kamer en voor alles waar

Don Ceder (ChristenUnie) spreken.

hij mee te maken krijgt.’

‘Het maakt als je bidt niet
uit wie je bent of wie je
naast je hebt staan’
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Deelnemen aan het Ministry Team

Jezus, maakt het als je bidt niet uit

werkt voor de meiden opbouwend.

wie je bent of wie er naast je staat’,

Ze vinden het mooi dat ze als broers

vult Rosan aan.

en zussen naast elkaar kunnen
staan. ‘Zelfs als leerling en Tweede

Natuurlijk is het spannend om

Kamerlid. We lopen een wedstrijd en

te bidden voor mensen. Maar het

dat doen we samen’, vertelt Ruth.

is mooi om te doen’, zegt Ruth.
‘We hopen daarmee ook een

‘We zijn gewone leerlingen uit

voorbeeld te zijn voor andere

Utrecht. Maar doordat je één bent in

leerlingen.’

Sing-in band de Passie
De Sing-in is een uur van
lofprijzing en gebed. Eén
van onze eigen Passiebands
speelt en er is een
inspirerende spreker.
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Mijlpalen
Samen ... nog meer impact

Sterk merk

Van één naar drie. Het aantal

Met zes scholen wordt onze

basisscholen binnen onze

betekenis voor evangelisch

scholengroep groeit!

onderwijs steeds groter. Sámen
staan we voor evangelisch

In januari sluit evangelische

bijbelgetrouw onderwijs. We

basisschool de Rank in Arnhem

hebben een nieuwe huisstijl die

aan en in augustus wordt het

dit zichtbaar maakt. Het straalt

fusietraject met Evangelisch

eenheid en professionaliteit uit.

Kindcentrum de Olijfboom in

Een sterk merk!
Arco van Wessel

Deventer afgerond. Welkome
versterking en dus twee momenten
om te vieren dat we samen verder
gaan.
Nieuwe bestuurder
Net voor de zomervakantie neemt
Gerard Toonen afscheid van de
Passie. Hij is 10 jaar bestuurder
geweest van de Passiescholen.
Arco van Wessel volgt hem op.
Arco was hiervoor 2,5 jaar directeur
van de Passie Utrecht.

van Arco als directeur van de Passie
Utrecht over. Zij geeft per 1 augustus
leiding aan de school. We danken
God dat Hij voorzien heeft in deze
vacatures.
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Conny Ruitenberg

Conny Ruitenberg neemt de plek

Financiën
Verdeling budget
Rijksbijdrage excl. COVID-gelden
COVID-gelden

23.163
1.803

Samenwerkingsverbanden en gemeenten

554

Bijdragen van ouders

102

Overige baten

734
26.356

Financiële lasten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Administratie- en beheerslasten
Leermiddelen en vormingsactiviteiten
Overige lasten

18.531
1.215
349
1.314
521
2.154
237
24.322

Exploitatieresultaat

2.034

Mutatie bestemmingsreserves

1.265

Resultaat 2021

769

Bedragen in dit overzicht zijn maal duizend.
De uitgebreide versie van het jaarverslag kunt u lezen op depassiescholen.nl
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Gebed
Heer,
Elke dag trekken we onze schoenen weer uit.
Want de grond waarop we staan, die is heilig.
U bent de passie, de vonk die overslaat,
Een brandend vuur.
Vergeef de momenten waarop we het vuur hebben gedoofd.
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Heer, alleen vuur kan een vuur ontsteken.
Laat ons goed nieuws zijn, aanstekelijk.
Een nieuwe generatie die ontvlamt.
Elke leerling als een lopend vuurtje in ons land.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Elizabeth B. Browning

depassiescholen.nl

