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Ontwikkelen

Een warm welkom voor 2021
en Margreet de Leeuw!
Het jaar 2020 was er een om nooit te vergeten. Een jaar dat
overschaduwd werd door corona, maar ook een jaar waarin
ik onze medewerkers heb zien schitteren en omdenken. Ik
heb vooral mogen ervaren hoeveel we met en van elkaar
hebben geleerd. En hoe zichtbaar werd wat de meerwaarde
is van elkaar ontmoeten en nabij zijn.
Ondanks de uitdagingen die op ons pad kwamen, werkten
we ook hard aan ons SALTO-Koersplan (zie pagina 10 en 11).
Het resultaat mag er zijn! Vijf mooie én gedragen speerpunten waar onze scholen de komende vier jaar op eigen
wijze vorm en inhoud aan gaan geven. Dankzij corona zijn we
misschien nog sneller #SAMENSALTO geworden.
Ondertussen blijven wij onverminderd doorgaan met het
verstevigen van de onderwijskwaliteit. We werken verder aan
het fundament én we blijven ook ambitieuze doelen verwezenlijken waar dat mogelijk is. Want ambities blijven nodig.
Onze kinderen hebben immers recht op verwachtingsvolle
leerkrachten die niet te snel tevreden zijn en hen uitdagen
om net dat stapje verder te komen in hun ontwikkeling.

Per 1 januari van dit jaar is onze nieuwe voorzitter college
van bestuur, Margreet de Leeuw, gestart. Zij bezoekt de
komende maanden alle SALTO-scholen om kennis te maken.
Zo raakt Margreet snel thuis in onze organisatie. Laten we
elkaar het komend jaar nog beter vinden, scholen aan elkaar
verbinden en via laagdrempelige manieren leren van elkaar.
Want samen maken wij SALTO!
We kunnen niet wachten om samen de nieuwe uitdagingen
en mogelijkheden van 2021 te ontdekken. En als je dit
magazine leest, met bijzonder inspirerende verhalen over
onze medewerkers, kinderen en samenwerkingspartners,
zul je merken waarom ik daar alle vertrouwen in heb.
Angela Horsten
voormalig voorzitter college van bestuur

Angela Horsten en Margreet de Leeuw
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Visie: het fundament
Iedereen heeft een eigen visie op onderwijs,
maar is dat ook echt zo?
Welke drie woorden staan centraal in jouw visie op
onderwijs. Je krijgt 10 tellen….Valt tegen, hè? Toen
het mij werd gevraagd tijdens mijn opleiding Middenmanagement voelde ik me ook wat ongemakkelijk,
omdat ik hier niet zo snel een antwoord op wist. Ik
concludeerde dat mijn visie vooral werd gevoed door
gevoel en intuïtie en minder door ratio of objectieve
argumenten. Mede dankzij die opleiding kan ik nu een
beter, meer afgewogen antwoord geven. Mijn drie
sleutelwoorden? Alles komt samen in liefde, aandacht
en vertrouwen. Woorden die van toepassing zijn op de
relatie tussen leerkracht en leerling, maar ook tussen
leerling en leerling en tussen leerkracht en leerkracht.
Wanneer werd jij geïnspireerd om na te denken over
jouw visie vanuit jouw bezieling in je werk?
Ik denk dat de kracht tot het ontwikkelen van een
eigen onderwijsvisie ligt in de bereidheid om jezelf te
ontwikkelen. Met behulp van scholing, vakliteratuur,
collegiale consultatie en door vernieuwing binnen je
eigen onderwijsomgeving. Door deze bereidheid toe
te voegen aan je ambities, kunnen zelfreflectie en een
vernieuwde visie ontstaan.
Opvallend fenomeen in deze context vind ik de
vacatures waarin gevraagd wordt naar ‘ervaren’
leerkrachten. Wil je als werkgever ervaring in onderwijsjaren of vooral de bereidheid tot vernieuwing en
ontwikkeling? Levenservaring en zelfkennis tellen voor
mij in ieder geval zwaarder dan onderwijservaring.

Feiten en cijfers

Inzet online wervingscampagnes schooljaar
2019-2020
Uit een kindermond
			
Geproefd

Gezonde coronaproof traktatie: Banaan piraten

18
19

19

Tenslotte wil ik iedereen met ambities binnen het
onderwijs adviseren om een school te kiezen die qua
identiteit, waarden en onderwijsvisie het beste aansluit
op jouw visie en beleving. Luister daarbij naar je hart,
want dat klopt altijd!

Coen van den Elsen
Leerkracht SALTO-school De Vijfkamp
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| VAN DE GASTREDACTIE

Rick van Luijt en Marloes Lieftink

Deelnemers Basisbekwaam schoolleider positief over opleiding

‘Het beste voor elk kind,
daar gaat het om’
Ze zijn bijna klaar. Marloes Lieftink en Rick van Luijt maken deel
uit van de groep SALTO-deelnemers aan de opleiding tot
Basisbekwaam schoolleider. Werken aan hun eigen ontwikkeling,
Marloes en Rick vinden het niet meer dan normaal. “Een leven
lang leren”, stelt Marloes, “dat geldt niet alleen voor de kinderen
op onze scholen, maar zeker ook voor ons.”
4 | SALTO-Magazine | januari 2021

Marloes is nu bijna vijf jaar bouwleider
op SALTO-Jenaplanschool De Driestam
en Rick is zelfs al langer actief als
bouwleider, eerst bij SALTO-school
De Opbouw, nu bij SALTO-school
Reigerlaan. Logisch dus dat de twee
de stap zetten op weg naar een functie
van schoolleider, zou je zeggen. “Wie
weet”, reageert Marloes. “Het is in
ieder geval fijn dat SALTO je de
mogelijkheid biedt om te groeien.
Na de opleiding Middenmanagement
vond ik dit een mooie, nieuwe kans.
Een kans om je bewust te worden van
je eigen kwaliteiten en ook om kritisch
naar jezelf te kijken. Ik zie deze opleiding als een mogelijkheid om me
verder te ontwikkelen, om te groeien.
Een groei die hoe dan ook ten goede
komt aan het onderwijs aan onze
kinderen.”

Marloes:

“Een kans om je bewust
te worden van je eigen
kwaliteiten en ook om
kritisch naar jezelf te
kijken.”
Marloes sluit niet uit dat ze wellicht
ooit nog eens schoolleider wil worden.
“Ik wil in ieder geval een verbindend
schoolleider zijn. Mensen in hun
kwaliteit en hun kracht zetten. Anderen
de ruimte geven om ook te kunnen
groeien en samen met je team goed
en fijn onderwijs vormgeven. Dat zou ik
wel heel mooi vinden.”
#SAMENSALTO
Ook Rick ziet zijn eigen ontwikkeling
als de belangrijkste opbrengst van de
opleiding. “Doorontwikkeling is het
allerbelangrijkste. Of ik ook schoolleider
wil worden? Die ambitie heb ik wel,
maar voorwaarde is dat het een school
moet zijn die goed voor me voelt.”
Zowel Rick als Marloes zijn blij dat de
opleiding intern bij SALTO gegeven
werd. “Ik heb niet zoveel met hashtags,
maar #SAMENSALTO heeft voor mij
wel degelijk inhoud”, zegt Rick.

“Iedereen binnen de opleiding werkt
op een andere school, maar je deelt
wel dezelfde kaders die zijn beschreven
in het SALTO-Koersplan. Dat vind ik
heel waardevol. Dat je elkaar kunt
bevragen, intervisie kunt doen, kunt
praten vanuit een andere context, een
ander onderwijsconcept, maar wel
altijd vanuit dezelfde waarden.”

Rick:

“Doorontwikkeling
is het
allerbelangrijkste.”
Actief leiderschap
Een van die waarden die benoemd zijn
in het Koersplan is actief leiderschap.
Vinden de twee leiders zichzelf daarin
terug? Marloes: “Zeker. Hoe kijk je naar
kinderen, ouders en het team. Kun je je
team een positieve vibe meegeven,
kun je mensen meenemen in een
ontwikkeling? Sta je open voor hun
kwaliteiten en talenten? Kun je ze
positief activeren? Dat zijn belangrijke
aspecten van actief leiderschap.”
Leren hoort erbij
Nu de opleiding bijna is afgerond,
kijken Marloes en Rick met voldoening
terug op de afgelopen periode. Of het
zwaar was? Een stilte volgt. “Zwaar,
nee, het was niet zwaar”, begint Rick.
“Dit is een opleiding die past bij wat ik
doe en wat ik wil. En ja, het praktisch
werken spreekt mij meer aan dan
bijvoorbeeld het lezen van literatuur.

Maar zwaar? Ik vind het leuk om me te
ontwikkelen. Dat vind ik niet zwaar.”
Ook Marloes wil dat woord eigenlijk
niet horen. “Jezelf blijven ontwikkelen
hoort erbij. Ik zie leren als een kans.
Bijzonder vond ik wel de quarantaineperiode. Die vroeg ineens om heel
andere vaardigheden van ons als
leidinggevenden; wat moet je juist nu
doen, wat is nú belangrijk voor je
team? Dat gaf een nieuwe dimensie
aan de opleiding en aan leiderschap.
Het was een hele leerzame periode.”
Koersplan
Tot slot nog even terug naar het
SALTO-Koersplan. De manier waarop
het uiteindelijke plan tot stand is
gekomen, vinden Rick en Marloes een
goed voorbeeld van hoe leiderschap in
de praktijk werkt. Marloes: “Personeel,
ouders én kinderen, allemaal zijn ze in
een vroegtijdig stadium betrokken
geweest bij de totstandkoming van het
plan. Vooral het feit dat kinderen mee
mochten praten is bijzonder, heel
belangrijk en goed. Onderwijs draait
om kinderen, dit plan dus ook. Uit al
die input kwam een gedragen plan met
speerpunten die je zelf als school kunt
inkleuren. Duidelijke kaders die iedere
school zelf prima kan vullen vanuit zijn
eigen schoolvisie of onderwijsconcept.
Je bepaalt in grote gezamenlijkheid de
kaders en je geeft vervolgens voldoende ruimte. Iedereen wordt zo in staat
gesteld om betrokken mee te denken
en te doen. Misschien is dat wel de
kern van goed leiderschap.”
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| MIJN TALENT


First Lego League

“Vooral leuk om hier samen aan te werken”
Ontwerp je eigen robot en bedenk een slim,
innovatief plan rondom een thema. Dat is de kern van
de First Lego League. In februari 2021 staat de regiofinale op het programma. Floris, leerling van groep 7
van SALTO-school Reigerlaan, heeft er al zin in.
“We hebben een groepje van tien kinderen en twee ouders helpen ons mee.
Elke vrijdagmiddag, na school komen we bij elkaar.” Als Floris van den Berg
(11) vertelt over de First Lego League, spat het enthousiasme er vanaf. De
robot, die ze nog druk aan het programmeren zijn, moet straks allerlei missies
uitvoeren op een groot wedstrijdbord. “Dat is een deel van de opdracht”, legt
Floris uit. “We moeten ook een project uitwerken, waarin we een vernieuwend
plan beschrijven om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Die twee
opdrachten samen bepalen wie de regiofinale wint. De eerste drie scholen
gaan naar de landelijke finale en de drie beste daarvan mogen naar Amerika.”

ook zo’n robot. Maar het is vooral
leuk om hier samen iets van te
maken”, zegt hij. “Later? Ik weet het
nog niet precies, maar ik denk dat ik
wel iets met programmeren wil gaan
doen. Zo’n robot is leuk, maar als je
hem niet programmeert kan hij
natuurlijk niks.”

Programmeren
Voor Floris is het de tweede keer dat hij meedoet. Vorig jaar werd hij met zijn
school tweede in de regiofinale en ook in de landelijke finale gooide met
name de robot hoge ogen. “Ik vind Lego mooi om mee te werken. Ik heb thuis

| INSPIRERENDE LEEROMGEVING

Naschools sportaanbod op De Driestam
Kickboksen, freerun, yoga, skaten of
lekker aan de slag met bewegingsmateriaal uit het circus? Het naschoolse
sportaanbod van SALTO-school De
Driestam nodigt kinderen uit om lekker
laagdrempelig in contact te komen met
veel verschillende sporten. Sportdocent
Bart Scheer is verantwoordelijk voor het
gevarieerde aanbod.

Inspelen op de
interesses van
de kinderen
Als je school zo’n beetje midden in de stad ligt, is het niet altijd
makkelijk om na school te sporten. Verenigingen zijn niet in de
buurt en met de drukte op de weg is buiten spelen ook lastig.
Bovendien, zo zegt Bart, “kinderen vinden het op school soms
fijner dan thuis. Als je dan na schooltijd een extra activiteit kunt
aanbieden, dan kun je rekenen op veel enthousiasme.”
Hulp
En dat enthousiasme is er. Ondanks het gebrek aan een
eigen gymzaal, weet Bart elke vier weken weer een nieuw,
uitdagend programma neer te zetten. “We zijn een gezonde
school en daar hoort ook een naschools sportaanbod bij,
gymzaal of niet”, zegt hij. “Ik probeer vooral in te spelen op
wat kinderen leuk vinden. Daarbij roep ik ook de hulp in van
andere organisaties trouwens. Hiphop en breakdance
bijvoorbeeld, dat kan veel beter gegeven worden door
docenten van een dansschool. Die contacten zijn gelukkig
heel goed. Of het aanslaat? Absoluut. We moeten helaas
kinderen soms teleurstellen omdat het te druk wordt, maar
dat proberen we te voorkomen.”

6 | SALTO-Magazine | januari 2021

| BEVLOGEN

Playing for Success
Leren met
een WOW-factor
Na de eerste bijeenkomst van Playing for Success kwam Sid (10) enthousiast thuis.
Hij had het heel leuk gehad en was al minder verlegen geweest, vond hij zelf.
“Wow, wat leuk!”, reageerde zijn moeder blij en niet zonder trots. Sid, leerling van
SALTO-school De Driestam, wil eigenlijk niet opvallen. En zeker geen fouten
maken. Playing for Success heeft hem een belangrijk steuntje in de rug gegeven.
Elf jaar bestaat het landelijke initiatief
al. Ruim 3500 kinderen hebben in al die
jaren in Eindhoven al zo’n steuntje in
de rug gekregen, zegt centrummanager
Berbe Jonkheer. Onder het Philips
Stadion is een ruimte ingericht die
zonder twijfel de WOW-factor heeft.
Dat geldt ook voor de andere
Eindhovense locatie, het Parktheater.
Elke dag, na school, worden er kinderen
tussen de negen en veertien jaar
ontvangen om mee te doen aan
Playing for Success (PfS). SALTO is een
van de partners van dit initiatief.

Soft skills
“Wij zijn er speciaal voor kinderen die
wat hulp kunnen gebruiken bij het
ontwikkelen van hun zogenoemde soft
skills”, vertelt Berbe. “Kinderen die
moeite hebben om voor hun mening
uit te komen, niet goed voor zichzelf
opkomen, moeite hebben met samenwerken of bijvoorbeeld heel snel boos
worden. Onze activiteiten zijn erop
gericht om ze meer zelfvertrouwen te
geven, zodat ze lekkerder in hun vel
zitten.” In twaalf sessies worden allerlei
samenwerkingsspellen gespeeld en
opdrachten uitgevoerd. “Ieder kind

werkt aan een eigen, individueel leerdoel
met een coach. Samenwerking staat
centraal. Kinderen leren veel van elkaar.”
Verlegen
Sid heeft er net zijn negende sessie op
zitten. “Ik kom hier omdat ik verlegen
ben. Mijn vader vroeg of dit iets voor
mij was en ik wil wel graag iets aan die
verlegenheid doen.” Janine, de
moeder van Sid had al goede verhalen
over PfS gehoord. “We hebben Sid zelf
de keuze laten maken. Hij is wel een
beetje verlegen, maar dat vinden wij
niet erg. Aan de andere kant, als hij er
zelf mee zit, waarom niet. En eigenlijk
vond hij het vanaf de eerste dag
hartstikke leuk.”
Gegroeid
Terugkijkend vindt Sid dat hij ook al
veel geleerd heeft. “Ik vind mezelf
eigenlijk niet zo heel verlegen, maar ik
ben wel gegroeid. Ik heb vooral geleerd
dat het eigenlijk altijd wel goed komt.
Ook als je een presentatie moet geven
die je heel spannend vindt bijvoorbeeld.
Misschien heb ik er later nog wel iets
aan als ik ooit bij PSV kan voetballen.
Bij een interview of zo. Wie weet.”

Sid en Berbe Jonkheer

Playing for Success is een
samenwerking is tussen SALTO, SKPO,
Lumens, PSV en het Parktheater.
Meer weten? Kijk op
www.playingforsuccesseindhoven.nl
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| SAMEN DUURZAAM

“Glow doet iets moois voor SALTO-school Hanevoet:
de mensen in Eindhoven.
Ik vond het fijn om dit jaar
iets terug te kunnen doen.”
Tian slaat de spijker op de
kop. Samen met alle
kinderen van SALTO-school
Hanevoet zorgde hij ervoor
dat de school straalde
tijdens de bijzondere uitvoering van het jaarlijkse
lichtfestival.

“Glow verbindt,
wij verbinden
mee!”
Connecting the Dots. Ofwel, een
verbinding tussen puntjes. Rode
puntjes in dit geval, verbeeld door een
groot aantal rode, met helium gevulde
ballonnen die op verschillende gebouwen in Eindhoven te zien waren. Ook
op het dak van de SALTO-school in de
wijk Hanevoet. “Voor de ramen hingen
heel veel dozen met lichtjes”, vertellen
Tian, Sebastian en Tumaini. “Dozen
met tekeningen die ook gingen over
verbinding.”
Anders dan anders
Net zoals heel veel was ook Glow in
2020 anders dan anders. “Normaal
fietsen we door de stad om te kijken
naar de lichtkunstwerken”, vertelt Tian.
“Maar dat ging niet vanwege corona.”
Gelukkig werd de jaarlijkse traditie niet
helemaal afgeblazen. “Een paar weken
ervoor kregen we de vraag of we mee
wilden doen aan een bijzonder
project”, zegt directeur Jacqueline de
Haas. “Maar we moesten het wel
geheim houden. Glow 2020 moest een
verrassing zijn.”
Elkaar helpen
Natuurlijk deed de school mee. “Kern
van Glow 2020 was dat we wilden
aangeven dat mensen, ook in deze
lastige tijd, niet alleen zijn. We zijn
allemaal verbonden met elkaar. Dat is
iets wat wij vanuit onze visie op onderwijs alleen maar ondersteunen.” De
school kreeg lampjes, dozen en andere
materialen. En ging aan de slag.
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Leerlingen uit de bovenbouw hielpen
de jongere kinderen bij het maken van
een lichtdoos en er was een techniekproject waarin ze schakelaars maakten
en morsetekens leerden. “Met de
schakelaar en het lampje konden we
morsesignalen versturen”, legt Sebastian
uit. “We doen hier op school al veel aan
techniek, maar dit was weer eens iets
anders. We vonden het erg leuk.”
Naar de stad
Tijdens GLOW, van 12 tot en met 16
november 2020 , lichtte de school op
een bijzondere manier op. Tumaini:
“Ik had een tekening gemaakt over
mensen waarmee ik een verbinding
voel. Wat ik heb getekend? Mijn huis
met de mensen die erin wonen. Daarmee voel ik me het meest verbonden.”
Ondertussen kijken de leerlingen uit
naar GLOW 2021. Als het gevraagd
wordt, leveren ze zeker weer een
actieve bijdrage. “Maar ik ga toch liever
weer kijken naar al die mooie lichtpresentaties in de stad”, is Tian eerlijk.

| LEREN VOOR HET LEVEN

Conciërge wordt leerkracht

“Vlieguren maken en
dan, voor de klas!”
Je dromen achterna gaan, uitdagingen zien, kansen pakken. We zijn
er dagelijks mee bezig. Op zoek naar een mooi voorbeeld kwamen
we uit bij een van onze veelgeprezen conciërges. Remko Bruininx wist
al vroeg dat hij voor de klas wilde, maar koos aanvankelijk voor een
andere carrière. Inmiddels is hij veertig jaar, werkt hij op SALTO-school
De St@rtbaan als conciërge én … zit hij op de pabo.
Toen hij zeventien was studeerde hij al
een half jaartje aan de pabo, maar toen
vond hij het genoeg. “Op dat moment
paste het niet bij me”, vertelt hij. “Te
jong, met andere dingen bezig. Stage
vond ik leuk, maar de rest trok me niet.”
Met zijn havodiploma op zak ging
Remko geld verdienen. Eerst in een
supermarkt, later, nadat hij een grafische
opleiding had afgerond, als technisch
vormgever. “Een beetje lastig omdat ik
kleurenblind ben, maar met de kleurcoderingen kwam ik een heel eind.”

Kriebelen
Negen jaar geleden trouwde Remko en
twee jaar later werd zijn eerste kind
geboren. “Toen die naar de basisschool
ging begon het toch weer te kriebelen.
Ik wilde de deeltijdopleiding pabo gaan
doen, maar kreeg dat bij mijn werkgever
niet geregeld.” Remko moest op zoek
naar andere wegen. Stoppen met
werken was geen optie omdat het
inkomen noodzakelijk was. “Ik ging
brieven schrijven naar schoolbesturen.
Als ik er eenmaal werk, administratief

of ondersteunend, dan ben ik dichter bij
het vuur, dacht ik.”
Conciërge
Toen Remko de hoop eigenlijk al
had opgegeven, belde de toenmalige
directeur van SALTO-school
De St@rtbaan. Er was een vacature voor
de functie van conciërge. Remko: “Ik
vond het geweldig, maar ik heb meteen
aangegeven dat ik de ambitie had om
ooit voor de klas te staan.”
Remko ging aan de slag. Eerst een jaar
‘gewoon’ en met veel inzet zijn conciërgewerk doen en dan weer verder zien.
Daarna ging hij het gesprek weer aan.
“School en bestuur zagen kansen en ze
ondersteunden me volledig. Ik kreeg de
ruimte en de mogelijkheden om de
deeltijd-pabo te gaan doen. Vier dagen
werken als conciërge, een dag stagelopen, studeren en een gezin mee
runnen. Dat is inmiddels anderhalf jaar
geleden en het gaat hartstikke goed.”
Onderwijsassistent
Remko geniet met volle teugen. Van zijn
huidige baan én van het vooruitzicht.
“We zijn in gesprek om te kijken of ik
misschien al eerder aan de slag kan als
onderwijsassistent. Vlieguren maken!
En over dik twee jaar sta ik voor de klas.
Op welke school? Dat weet ik nog niet,
maar zeker binnen SALTO. Ik heb er
echt enorm veel zin in.”

Remko Bruininx
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| #SAMENSALTO

Samen maakten we ons
We zijn trots op het SALTO-Koersplan 2020 - 2024. En
ook op de manier waarop dit tot stand is gekomen.
Om ons kompas voor de komende jaren in te stellen,
hebben we eerst vooral geluisterd. Wat vinden ouders
belangrijk, hoe denkt de omgeving, onze medewerkers
en natuurlijk, wat vinden onze kinderen? De input van
een groot aantal mensen heeft ons geholpen om een
mooi plan en een stevige koers uit te zetten. Op deze
twee pagina’s komen enkele mensen aan het woord
die hun bijdrage leverden. We legden ze onderstaande
vier vragen voor:

Harry Voss, directeur SALTObasisschool de Opbouw
1

toch een belangrijke pion bij
het uitvoering van het Koersplan.
2

Je heb in ieder geval de

mogelijkheid gehad om
inbreng te hebben en je stem
te laten horen.
3

1

Heel fijn, je bent als directeur

Niet iets specifieks, maar ik

kan me wel vinden in het
Koersplan.

	
Wat vind je ervan dat je betrokken bent geweest bij de realisatie van

het SALTO-Koersplan?
2

	
Hoe heb je het proces/de bijeenkomst ervaren?

3

	
Zie je iets van jouw eigen inbreng terug in het Koersplan?

4

	
Wat vind je van het resultaat; het uiteindelijke SALTO-Koersplan?

Albert Kivits, directeur/bestuurder de Bibliotheek Eindhoven
1

2

3

4

 ALTO is een belangrijke partner voor ons. Het feit dat wij betrokken zijn
S
bij de koers van SALTO waardeer ik zeer. Het versterkt de band en de
inzet die we samen plegen naar de kinderen in Eindhoven.

4

Het is een mooie kapstok en

het Koersplan geeft voldoende
ruimte voor invulling binnen je
eigen school.

Maartje Kreike, ouder
1

Mooi om met een groep

mensen hierover te sparren en
na te denken over hoe het
beter kan.

	 I k kwam in het proces op het moment dat gesproken werd over de

implementatie van het plan. Het ging meer over het hoe dan over het
wat. Bij de bijeenkomst was ik de enige die niet van SALTO kwam. Het
gaf een goed inzicht in de focus en betrokkenheid van de ‘SALTO crew’.

2

Ik vond het een heel fijn proces.

3

Jazeker.

M
 ijn inbreng is denk ik beperkt geweest, maar dat was niet de inzet van
mijn bijdrage. Ik ben nog meer te weten gekomen over SALTO en dat
vind ik bijzonder waardevol.

4

Het is een stap in de goede

	 D
 e presentatie met de illustratieve leerlingen Sam & Sally vond ik heel

erg geslaagd. Uiteindelijk wil je dat je koers meer wordt dan een mooi
verhaal op papier. Door deze laagdrempelige aanpak, leg je veel beter
de link naar de praktijk.

richting.

Onze 5 speerpunten:

SAMEN DUURZAAM
ONTWIKKELEN
EN VERANDEREN
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ACTIEF
LEIDERSCHAP

LEREN VOOR
HET LEVEN

TOEKOMSTGERICHT
LEREN EN
ONTWIKKELEN

Koersplan

Laura Beckers, leerkracht en
bovenbouwcoördinator
SALTO-basisschool Floralaan
1

Yvonne de Wolf, gedragsspecialist Expertisedienst
1

 vond het een hele eer dat ik mocht meedenken. Zeker omdat ik nog
Ik
maar kort bij SALTO werkzaam was toen de eerste bijeenkomst plaatsvond bij SALTO-school Strijp Dorp.

2

	 M
 ooi om te zien dat er zo veel verschillende partners betrokken zijn én

ook echt betrokken waren. En dat je samen kunt concluderen dat je zaken
duidelijker maakt door in te perken. De bijeenkomst die we hadden op
het stafbureau was daar een mooi voorbeeld van. Ook mijn netwerk is
weer vergroot, dat is wel fijn als starter binnen deze organisatie.
3

I k vond het feedbackformulier heel beperkt, kon daar niet helemaal mijn
ei in kwijt, maar ik merkte in de eindversie wel dat mijn input ertoe deed.

4

	 H
 et is een helder en behoorlijk concreet plan waarbij scholen de vrijheid

2

Tot snel! Sam & Sally

	 W
 e hebben eerst teruggeke-

ken naar wat we de afgelopen
4 jaar hebben bereikt. Er was
een mooi filmpje gemaakt
waarin dit zichtbaar was. Vol
trots heb ik naar het filmpje
gekeken. Daarna zijn we in
gesprek gegaan met allerlei
betrokkenen. Door met hen
naar de toekomst te kijken
hebben we veel nieuwe inzichten gekregen. Super mooi!

hebben om accenten te leggen. Dat vind ik mooi om te zien.

zitten op een basisschool
Hallo! Wij zijn Sam & Sally. Wij
jullie in de komende
van SALTO. Wij zijn gevraagd om
n hoe het Koersplan in
jaren met regelmaat te laten zie
doen we onder andere in
de praktijk wordt gebracht. Dat
QR-code scant kom je
dit magazine! Als je onderstaande
SALTO-Koersplan. Ideeën,
alvast meer te weten over het
rsplan mag je naar ons
suggesties of vragen over het Koe
dhoven.nl.
mailen via samensally@salto-ein

 rg leuk dat ik mee mocht
E
nadenken over het SALTOKoersplan. Op die manier kon
ik mijn visie op onderwijs delen
met anderen, kreeg ik nieuwe
inzichten door in gesprek te
gaan en hebben we gekeken
hoe we dit alles konden
verwerken in het plan.

3

4

I k zie niet specifieks iets terug
van mijzelf, maar wel de
dingen die wij besproken
hebben.
	 D
 oor met verschillende

blikken, intern én extern, na te
denken over het Koersplan is
er een mooi document
ontstaan waarin staat wie
SALTO is, waar wij voor staan
en waar we naar toe willen
werken.

ONTWIKKELEN VAN EEN
INTERNATIONALE LEEREN LEEFGEMEENSCHAP
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| SALTO INTERNATIONAL
School heeft TalenT keurmerk vvto

Freaky Fridays en
Wacky Wednesdays
op De Klimboom
Engels is heel gewoon. Tenminste op SALTO-school
De Klimboom. De school werkt structureel aan vroeg
vreemdetalenonderwijs (vvto). Het TalenT keurmerk
dat behaald is, laat zien dat tenminste één uur per week
in alle groepen Engels de voertaal is. “Maar er gebeurt
echt nog veel meer, hoor”, stelt coördinator
internationalisering Froukje Polman.
“De school mag echt vieren wat er hier
bereikt is.” Roos Windels (Fontys
Hogeschool Kind en Educatie) en
Sanne Schoenmakers (Hogeschool de
Kempel) waren de auditoren voor het
landelijke keurmerk op De Klimboom.
Ze zijn erg enthousiast over het
resultaat. Roos: “Dit keurmerk geeft
aan dat er hier kwalitatief goed Engels
onderwijs wordt gegeven. De eigen

Roos Windels, Froukje Polman en Sanne Schoenmakers
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taalvaardigheid van de leerkrachten
is op peil, iedereen is voldoende
nageschoold, zowel op didactisch
terrein als op het gebied van de eigen
taalvaardigheid van Engels. Verder is er
een doorgaande leerlijn, veel interactie
en er wordt vooral veel aandacht
besteed aan spreekvaardigheid.
Daarnaast is het Engels ook goed
ingebed in het programma. Zo is er
een coördinator, een werkgroep en
een meerjarenbeleidsplan.”
Brainport
Froukje Polman is de enthousiaste
coördinator internationalisering op
De Klimboom. Over het doel van het
onderwijs in het Engels zegt ze: “We
willen dat leerlingen zich internationaal
oriënteren. De wereld om ons heen
verandert snel en in de Brainport-regio
zitten we midden in die veranderingen.
Je krijgt later bijna zeker te maken met
de Engelse taal. Als je bij een van de
Brainport-bedrijven gaat werken, maar
ook als je als kapper Engelse mensen
knipt die hier in de stad wonen of als je
in een winkel werkt. We gaan toe naar
een samenleving die steeds internationaler wordt. Het is goed om onze
kinderen daarop voor te bereiden.”
Zelfvertrouwen
Volgens Froukje is het vooral van
belang dat kinderen zich vol zelfvertrouwen in het Engels verstaanbaar
kunnen maken. “Als je pas in groep
zeven of acht met Engels begint, is er

Annemieke Stravens-Coolen werkt al twaalf jaar op SALTO-school De
Klimboom. Ook in haar groep 1/2 is Engels al heel gewoon. De Engelse taal
komt op allerlei manieren in haar dagelijks programma terug. Bij de start van
de ochtend, bij het fruiteten, maar ook, spontaan op andere momenten.
“Can you hand me the scissors, please”.
“De kinderen leren zo ontzettend snel, dat is geweldig om te zien. De kleuters
hebben nog geen terughoudendheid om te praten. Ze doen dat vrijuit. Van
belang is dat ik alles aanbied in zinnetjes. Niet in losse woorden. In deze
methodiek stappen we af van het zeggen en nazeggen van rijtjes en gaan we
minder in op de grammaticale regels. We leren wel woordjes aan, maar
verbinden die direct aan een betekenisvolle context.
Ik voel me best vaardig in het Engels, maar voor sommige collega’s was het in
het begin best een drempel. Dat is ook logisch. Hoe moet je kinderen een taal
leren die je zelf niet goed beheerst? In de praktijk blijkt dat allemaal erg mee
te vallen. Froukje, onze coördinator internationalisering, coacht en begeleidt,
waardoor mensen toch snel leren en zich veiliger voelen.
Ik gebruik Engels bijvoorbeeld bij het binnenkomen. Eerst een liedje in het Nederlands
en dan in het Engels. Dan de dagen van de
week even bekijken op de kalender en
samen naar buiten kijken om te zien “what
the weather is like today”. In het begin
keken de kinderen wat raar, maar ze
wennen er heel snel aan. Tegenwoordig
zeggen ze uit zichzelf: ‘look, it’s cloudy’. En
dat is voor iedereen heel vanzelfsprekend.”

vaak schroom. Kinderen vinden het
raar om in een andere taal te praten.
Daarom beginnen we er al bij de
kleuters mee. We gaan uit van de
methode ‘Stepping Stones Junior’,
maar die methode gebruiken we vooral
als handvat. We willen kinderen met
enige regelmaat onderdompelen in het
Engels. Dat betekent ook dat we,
tijdens de momenten dat we Engels

Froukje. “Op die dagen werken we
schoolbreed aan een thema en een
deel doen we dan in het Engels. Zo
hebben we al stil gestaan bij World
Food Day en besteden we voor de
carnavalsvakantie aandacht aan het
thema feesten in internationaal
perspectief.” Een ander plan is om
het internationaal samenwerken met
andere scholen in Europa uit te
breiden. “Zo hebben we al eens een
keer met een kleutergroep samengewerkt met een klas in Slovenië.
Samen in een voor alle kinderen vreemde
taal aan een thema werken, geloof me,
dat zorgt voor heel veel enthousiasme.”
Wereldburgerschap
De taalverwerving speelt ook een
belangrijke rol op De Klimboom als het
gaat om het vergroten van de internationale oriëntatie. Door in een andere
taal te communiceren, door samen te
werken met kinderen in een ander
land, ontstaat ook meer respect voor
andere culturen, zo is de gedachte.
“Dat wereldburgerschap willen we op
deze manier ook bevorderen.”
Roos en Sanne, de auditoren voor het
keurmerk, vinden dat De Klimboom op
de goede weg is. “Maar dit is iets wat je
wel als team moet doen”, benadrukt
Sanne. “We gunnen iedere school een
Froukje die met haar kennis en enthousiasme dit traject begeleidt, maar je
moet het wel samen doen. En, ook heel
belangrijk, als je echt stappen wilt
zetten, zul je het als school ook moeten
faciliteren. Maar áls je dat doet, dan kan
er iets heel moois ontstaan. Daarvan is
De Klimboom zeker een bewijs.”

geven, alleen maar in het Engels praten.
Voor kinderen is dat al snel heel gewoon.”
Schoolbreed thema
Met het behalen van het TalenT
keurmerk heeft De Klimboom een
eerste stap gezet op weg naar een
verdere ontwikkeling. “We hebben al
vier keer per jaar een Freaky Friday of
een Wacky Wednesday”, vertelt
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| #SALTOTROTS

Wendy de Vries en Inge Hems

Scholen voor Speciaal basisonderwijs

“Onze deuren
staan open”
Kinderen met leerproblemen en of milde gedrags- of
opvoedingsproblemen kunnen terecht op het SBO, het
Speciaal Basisonderwijs. En nee, dat is niet hetzelfde als
het Speciaal Onderwijs. Het verschil zit ‘m in de term
‘mild’. Voor de wat ouderen onder ons: het SBO is te
vergelijken met de oude termen MLK en LOM en het SO
met scholen als ZMLO en ZMOK. Binnen SALTO zijn er
twee scholen voor speciaal basisonderwijs: De Vijfkamp
en Jan Nieuwenhuizenschool. Een kennismaking.
‘Gewoon waar kan, speciaal waar
nodig.’ Dat geldt voor de kinderen die
les krijgen op de twee scholen voor
speciaal basisonderwijs binnen SALTO.
Wendy de Vries en Inge Hems zijn
intern begeleider op respectievelijk De
Vijfkamp en Jan Nieuwenhuizenschool.
Over het doel van het onderwijs aan de
twee scholen zijn ze heel duidelijk:
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“We willen de leerlingen zoveel
mogelijk laten doorstromen naar het
reguliere voortgezet onderwijs. Soms
lukt dit niet, dan volgt doorstroming
naar het voortgezet speciaal onderwijs.”
Uitstroomprofiel
Als kinderen -uitsluitend met een
toelaatbaarheidsverklaring- starten op
een van de scholen voor SBO, wordt
eerst een ontwikkelingsperspectief
opgesteld. Hierin wordt het uitstroomprofiel gemaakt. Dat gebeurt, op basis
van een schat aan informatie, door een
orthopedagoog in samenwerking met
de intern begeleider en de directeur.
Binnen de scholen wordt met drie
uitstroomprofielen gewerkt: Praktijkonderwijs, VMBO basis/kader en
VMBO-G/T en hoger. In het ontwikkelingsperspectief staat wat er nodig is
om tegemoet te komen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van
de leerling. Van daaruit wordt een
passend onderwijsaanbod (een
arrangement) gemaakt. “Een ambitieus
aanbod”, stellen de IB’ers nadrukkelijk.
“We werken planmatig en doelgericht.

Wat zijn de doelen, wat zijn de tussendoelen, op welk gebied kan deze
leerling misschien iets meer, waar is
extra ondersteuning nodig; al dat soort
vragen wordt ook twee keer per jaar
besproken met de ouders. En elk jaar
wordt bekeken of het ontwikkelingsperspectief nog past, of dat we moeten
bijstellen. We blijven kijken naar wat elk
kind kan bereiken.”
Kleine groepen
Kenmerkend voor het onderwijs op
de scholen is het lage aantal kinderen
per klas. Uitgangspunt is dat elke
groep vijftien kinderen heeft. Elke
groep heeft, naast de eigen leerkracht,
minimaal drie dagen de volledige
beschikking over een onderwijsassistent en de leerkrachten beschikken over een Master-opleiding of zijn
daarmee bezig. Wendy: “Daarnaast
hebben wij de beschikking over een
groot scala aan ondersteunende
onderwijsmiddelen en is ons lesprogramma standaard vertraagd.”
Bij dat lesprogramma wordt uitgegaan
van een instructiemodel waarbij wordt
begonnen in de groep, maar waar al
snel wordt gedifferentieerd. ‘Afgepeld’,
noemen de IB’ers het. Wie heeft wat
meer instructie nodig, wie kan niet
zonder een echt verlengde instructie.
Je gaat aan de slag zodra je het
begrijpt. Inge: “Door die aanpak merk
je ook dat kinderen die op een reguliere
basisschool continu tegen problemen
aanliepen, hier weer opleven. Je ziet
vaak een positieve gedragsverandering
optreden.”
Natuurlijk Bewegen
Op zoek naar een goede balans tussen
inspanning en ontspanning, kwamen
de teams van de twee scholen enkele
jaren geleden uit bij het Natuurlijk
Bewegen. Inmiddels is het niet meer
weg te denken. “Dagelijks bewegen
we in elke groep twintig minuten
extra”, legt Inge uit. “Niet op een

vaste tijd, maar op het moment dat de
leerkracht het nodig vindt.” Natuurlijk
Bewegen is meer dan zomaar even een
frisse neus halen. De leerkrachten zijn
daarom ook allemaal geschoold in
deze methode. “Het is een methode
die gericht is op plezier in bewegen,
maar die nog veel meer doet. Het
stimuleert niet alleen de motorische
ontwikkeling, maar ook de cognitieve
en sociaal-emotionele ontwikkeling en
de bewustwording van het lichaam. We
zien gewoon wat het met de kinderen
doet. Van hieruit maken we de komende tijd dan ook de stap naar het
bewegend leren, waarbij we beweging
gaan toevoegen aan lessen in de klas.”

“We blijven kijken
naar wat elk kind kan
bereiken.”
Kom kijken!
De twee scholen voor speciaal basisonderwijs zijn voor sommigen misschien
een beetje het buitenbeentje van de
SALTO-club. “Mensen die dat vinden
moeten maar eens komen kijken”,
vindt Wendy. “Er is veel onbekendheid
over wat wij doen. Maar we voelen ons
toch écht heel erg SALTO”, benadrukt
Inge nog eens. “Op SALTO-school
Jan Nieuwenhuizenschool zijn we
bijvoorbeeld bezig met internationalisering. We zien dat ook kinderen van
expats soms behoefte hebben aan
extra ondersteuning. Daar gaan wij
sterker op inzetten. Net zoals op
techniekonderwijs. Ik denk dat onze
scholen van enorme toegevoegde
waarde zijn voor het totale aanbod aan
basisonderwijs binnen SALTO en
daarbuiten. En écht, we laten iedereen
heel graag kennismaken met wat wij
hier doen. Bel, mail, als corona achter
de rug is gaan onze deuren wijd voor je
open.”

Julian van Boxtel:

“Ik leer hier
veel sneller”
Julian (9) zit in groep 6 van
SALTO-school De Vijfkamp. In
groep 4 maakte hij de overstap.
Hij vertelt over wat hij écht een
hele fijne school vindt:
“Op mijn vorige school probeerden
ze me wel te helpen, maar daar
zaten dertig kinderen in de klas.
Ik vond het lastig om het allemaal
bij te houden. Hier zitten er maar
zeventien in de klas en soms
hebben we zelfs drie juffen. Als je
een vraag hebt, ben je dus veel
sneller aan de beurt. En we
herhalen ook best veel. Dat vind
ik ook fijn. Daardoor leer ik veel
sneller. Het gaat nu ook veel beter
met mij. Ze hebben hier op school
speciale dingen die extra helpen.
Kinderen die last hebben van veel
geluid, krijgen soms bij het werken
een koptelefoon op en bij rekenen
en taal hebben we materialen
waarmee we het makkelijker
snappen. Verder is dit eigenlijk een
gewone school. En een fijne school.
Wat ik jammer vind? Dat is dat we
nu maar met één groep tegelijk
buiten mogen spelen door corona.
Ik wil graag met z’n allen voetballen, want later wil ik wel profvoetballer worden. Bij Paris St. Germain,
dat lijkt me een mooie club.”
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| WIJ INNOVEREN

Op SALTO-school De Trinoom

ICT-hulp nodig?
Dan ga je naar
de helpdesk.
“We willen vooral anderen helpen”. Shannon en Joël zitten respectievelijk
in groep 7 en 8 van SALTO-school De Trinoom. Sinds vorig jaar vormen ze,
samen met Jaap, Berk en Lewis, de ICT-helpdesk van de school. Leerkracht
en ICT-coördinator Christel van Limpt-Tan begeleidt de leerlingen.
Help! Christel kreeg het veel te druk. Alle vragen op het
gebied van ICT kwamen bij haar terecht. Van collega’s en
van leerlingen. “Maar gelukkig zag ik zoveel talent om me
heen”, zegt ze. “Daar moeten we iets mee.” Samen met een
van de i-Coaches werd het initiatief genomen voor de
instelling van een helpdesk. En die gaat nu het tweede jaar in.

worden ook gevraagd voor andere
dingen”, zegt Joël. “Laatst heb ik
nog een leerkracht geholpen die de
netwerkkabel niet goed had aangesloten. Super leuk dat je dan iemand kunt
helpen.”

Word en Powerpoint
Shannon, Joël en de andere leden van de helpdesk hebben
allemaal hun eigen deskundigheid. De ene is goed in
Word en Powerpoint, een ander kan goed overweg met
programmeersoftware en weer een ander kan helpen bij het
maken van bijvoorbeeld animaties of filmpjes. “Maar we

Padlet
De werking van de helpdesk is heel
eenvoudig. Leerkrachten en leerlingen
die een probleem hebben, melden dat
op padlet, een soort digitaal prikbord.
De specialisten van de helpdesk
hebben onder schooltijd bepaalde
momenten dat ze beschikbaar zijn om
te helpen. “We geven ook lesjes aan
groepen, als ze dat willen. Bijvoorbeeld
over het maken van presentaties”, zegt
Shannon.

Shannon, Christel van Limpt-Tan en Joël
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Samenwerken
Met behulp van het SALTO-Innovatiebudget worden nieuwe laptops
aangeschaft, krijgen de leden workshops en volgen ze zelf scholingen.
Wat hun grote wens is? “Dat meer
scholen dit gaan doen’, zeggen ze
allebei. “Wij willen graag vertellen
hoe we hier begonnen zijn en tips
geven over hoe je zoiets op je school
kunt opzetten. Misschien zouden we
ook kunnen samenwerken, zodat we
een grote SALTO-helpdesk krijgen.
Samenwerken en talenten ontwikkelen.
Dat past goed bij SALTO, toch?”

| MIJN EERSTE INDRUK

Juf Elsbeth
leert nog
elke dag

Wil je ook bij SALTO werken?
Bekijk de vacatures op onze website
www.salto-eindhoven.nl

Nog even en dan eindigt de actieve
loopbaan van Elsbeth Westerbeek.
Een loopbaan die zich helemaal
afspeelde in de wijk Drents Dorp.
Ook na 41 jaar onderwijs, bruist de
inmiddels 65-jarige nog van het
enthousiasme. “Ik leer nog elke dag.”
Eigenlijk wilde ze geschiedenis gaan studeren, om zo
docent te kunnen worden in het middelbaar onderwijs.
Toch koos zij voor de Pedagogische Academie, omdat
een gedegen basis bij jonge kinderen haar een goede
start leek. Maar de basisschool bleef al die jaren haar
werkterrein. “Ik begon op de Nutsschool Apeldoornstaat. Later verhuisden we naar de fusieschool aan de
Kootwijkstraat, om vijf jaar geleden terug te keren naar
de Apeldoornstraat in het nieuwe schoolgebouw. Ik heb
dus al die tijd in deze wijk gewerkt. Dat doe je natuurlijk
alleen maar als je je hart verloren hebt aan deze wijk, de
kinderen, de ouders en de school.”
Visie
Ook nu haar carrière ten einde loopt, werkt ze nog
steeds met veel plezier. “Ik heb altijd in fijne teams

gewerkt. Het is mooi om samen met collega’s te werken
vanuit een breedgedeelde visie, om zo een optimaal
ontwikkelingsklimaat voor kinderen te realiseren.”
Hart in de klas
Elsbeth begon in 1980 als stimuleringsleerkracht, werkte
daarna als leerkracht in verschillende groepen en was
onderbouw- en VVE coördinator. Haar hart lag vooral in
de klas, zeker nadat ze de opleiding Basisontwikkeling
had gevolgd. “Goed kijken naar kinderen, volgen en
scherp afstemmen op alle kinderen afzonderlijk, dat
blijft een mooie uitdaging. Het neerzetten van een
uitdagende en betekenisvolle leeromgeving geeft me
energie. Ik leer nog elke dag. In die zin voel ik me nog
steeds in ontwikkeling.”
Meedenken
Hoewel ook Elsbeth merkt dat het werk fysiek zwaarder
wordt, is ze vast van plan haar functie uit te blijven
oefenen tot de dag waarop ze met pensioen gaat. Hoe
houdt ze het vol? Elsbeth lacht. “Ik houd het vol zolang
ik me kan ontwikkelen, samen met alle collega’s en een
inspirerende directeur die met me meedenkt, ook als het
wat minder gaat. En verder is het contact met de kinderen
natuurlijk allesbepalend voor het plezier in mijn werk.”
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| FEITEN EN CIJFERS

Inzet online wervingscampagnes
schooljaar 2019-2020
SALTO is een vooruitstrevende en innovatieve organisatie. Daarbij hoort ook
een passende arbeidsmarktcommunicatiestrategie. We willen graag de juiste
mensen aan ons (ver)binden met de juiste boodschap en aansprekende middelen.
Vanzelfsprekend horen daar in deze tijd online wervingscampagnes bij.
Aanpak
Vorig schooljaar zetten we hier flink op in. Enerzijds om
potentiële kandidaten te werven voor het SALTO-World
Café om zo kennis te maken met SALTO. Anderzijds om
geschikte kandidaten te vinden voor de verschillende
directeursfuncties. Via aansprekende animaties en
triggerende teksten bereikten we via LinkedIn, Facebook
en Instagram onze doelgroepen.
Of dit heeft gewerkt?
Hieronder vind je de resultaten van deze online wervingscampagnes. We kunnen concluderen dat deze campagnes een succesvolle bijdrage leverden aan het uitdragen
van SALTO als werkgeversmerk en het vinden van nieuwe
medewerkers. Ook dit schooljaar gaan we de online
mogelijkheden verder benutten en verkennen.

Wil jij ook bij SALTO werken? Bekijk de vacatures op
onze website www.salto-eindhoven.nl. Of misschien zit
er wel een vacature tussen waarvoor jij de perfecte
kandidaat kent. Maak hem of haar er dan op attent.
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| UIT EEN KINDERMOND

| COLOFON

Binnen SALTO horen we geregeld leuke uitspraken uit een kindermond.
Op deze plek verzamelen we deze, omdat ze te leuk zijn om niet te delen.
Een wijs mannetje uit groep 5 noemt
zijn vriendje een ‘egoïst’, maar deze
uitspraak klopte niet in de context.
De leerkracht legt even goed uit wat
een egoïst is. Na even nadenken
zegt het jongetje: “oh, dan is mijn
vader een egoïst!”
Een vader van een nieuwe leerling
uit groep 3 vroeg aan zijn zoontje
wat hij later wilde worden?
Hij antwoorde hierop: “Amena”.
Het mooie hiervan is dat zijn nieuwe
juf Amena heet. Hoezo doet de
leerkracht ertoe?!
“We mochten niet bij oma op
bezoek omdat we dan met z’n
drieën bij haar op bezoek zouden
zijn. Toen is oma maar bij ons
gekomen.” #corona

Elsa (schoolhond) is voor het eerst
loops. In groep 8 waar Elsa verblijft,
besteden ze daar aandacht aan. Wat
betekent dit, hoe kun je dat zien
en wat merkt de hond ervan? Alle
kinderen zijn er zeer door geboeid.
Ze begrijpen hierna waarom Elsa een
broekje aan heeft. Dan loopt Elsa in
de gang en vraagt een kind uit een
andere groep hoe het komt dat Elsa
een bikinibroekje draagt. De leerling
uit groep 8 kijkt om zich heen, haalt
de schouders op en zegt met een
zucht: “Ze is een soort van meisje
geworden.”

Ook een leuke uitspraak gehoord?
Mail deze dan naar de redactie:
pr@salto-eindhoven.nl
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| GEPROEFD
Gezond eten en genoeg bewegen, staan hoog in het vaandel bij SALTO. In deze rubriek zetten we een tip voor een
gezonde levensstijl of een gezond recept centraal.

Gezonde coronaproof traktatie:
Banaan piraten
Check deze gezonde coronaproof traktatie! Ook nog
eens simpel om te maken én super leuk om uit te delen.
Een banaan is een soort van ‘voorverpakt’. Je kunt ze met
een papieren servet en een zwarte permanent marker zo
omtoveren tot stoere piraten. Succes verzekerd!

“Super lekkerrrr”

Met dank aan: www.ladylemonade.nl.
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“Tot de volgende keer:)”
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