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De Schakel bestaat 50 jaar! Op 5 januari 1972 werd de school geopend en deze is dus al een 

halve eeuw gevestigd aan de Van Hogendorplaan 30 in Woerden. 

Hansi Hansi. Kees Freyee boeit met zijn 16,5 jaar 

plezier op De Schakel en de mooie woorden van 

Lilian Swinkels spreken een mooie waarheid uit: 

Deze mijlpaal vieren we graag met iedereen die in 

deze periode betrokken is geweest bij de school. Elke 

dag ervaar ik het enthousiasme van het schoolteam en 

geniet ik van de vrolijke leerlingen. Bovendien ben ik 

trots op de waardering van de ouders. 

Het onderwijs blijft moderniseren en er liggen mooie 

plannen voor de toekomst. We laten de leerlingen 

onderzoekend en ontdekkend leren, we hebben ons 

toegelegd op het werken met vakspecialisten en het 

team is meer dan ooit zelfsturend in de vormgeving van 

het onderwijs. Daarnaast zijn we erkend als officiële 

opleidingsschool. 

Tijdens het lezen van de verhalen van oud-

medewerkers wist ik het zeker: De Schakel verbindt!

Hans van Mastwijk maakt nieuwsgierig naar de 

memorabele maandsluiting met een optreden van 

Richard Hilhorst beschouwt De Schakel-periode als 

de meest intensieve, maar mooiste periode uit zijn 

onderwijsloopbaan en Jules van Brecht is overtuigd 

van de kracht van De Schakel. Wouter Bommel koestert 

het plezier en de inzet tijdens de unieke Fancy Fairs. 

Bedankt allemaal voor het delen van jullie ervaring in 

dit magazine.

Het thema van ons jubileumjaar is ‘Wie jarig is 

TRAKTEERT’. Iedere maand heeft er dan ook iets 

feestelijks plaatsgevonden voor de leerlingen. De 

bioscoopavond, Cirque Magnifique, vossenjacht en 

een dag Efteling zijn nog maar enkele voorbeelden. De 

kinderen en de leerkrachten vertellen graag hoe zij dit 

hebben beleefd. 

Wat ons verbindt zijn de levendige herinneringen 

aan onze periode op De Schakel. Laten we deze delen 

tijdens deze reünie en op de volgende die nog gaan 

komen. Ik kijk uit naar alle belevenissen op deze leukste 

basisschool van Woerden! 

Met vriendelijke groet,

Norbert Bakker

Directeur KBs De Schakel

Beste lezer,

“Zo zeker is het 
bestaan van De 
Schakel. Elk jaar een 
beetje veranderd, 
ten goede, maar in 
het hart nog steeds 
hetzelfde.”
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Wat een feestjaar! Het thema van ons jubileumjaar is ‘Wie jarig is TRAKTEERT’.

Iedere maand hebben we de leerlingen verrast met iets feestelijks.
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Richard Hilhorst 

“Achteraf beschouw ik DeSchakel-periode 
als de meest intensieve, maar mooiste 
periode uit mijn onderwijsloopbaan.” 

Dat versterkt mijn zelfvertrouwen. Ik zal eens laten 

zien wat ik in mijn mars heb. Na mijn benoeming 

zal pas blijken dat ik te maken heb gehad met 

twee ‘zwaargewichten’, dhr. E.P.C. Ruijs (directeur 

ERU-kaasfabriek) en drs. Janssen (directeur KPC, 

Katholiek Pedagogisch Centrum, een landelijk 

onderwijsbureau). Ook legden de heren destijds 

nog een huisbezoek af om kennis te maken met mijn 

echtgenote. 

 

Na mijn benoeming kreeg ik het volledige 

vertrouwen van het schoolbestuur. Alles mocht door 

mij zelfstandig worden geregeld: de naamgeving 

van de school (ik kies: De Schakel), informatie 

voor toekomstige ouders (in zaal Concordia in de 

binnenstad), de aanschaf van de schoolinventaris 

en alle leermethodes en de benoeming van 

leerkrachten (waarvan er twee hun hele loopbaan  

op De Schakel zullen blijven: Toos van de Bosch en 

Hans Vergeer). 

Mijn onderwijsvisie heb ik in 1971 nog moeten 

verdedigen bij de schoolinspecteur J. de 

Vries in Gouda. Mijn keuze voor bijvoorbeeld 

wereldoriëntatie + documentatiecentrum (in plaats 

van methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde/

biologie) was voor die tijd nogal revolutionair. 

Goedkeuring kwam er en bleek in de jaren erna een 

goede keuze te zijn geweest. 

 

Een professioneel leerkrachtenteam bezorgde de 

school een goede naam. De school groeide snel, 

mede door de hulp van vele ouders, en na enkele 

jaren was ik als directeur al volledig ambulant. 

Omdat het mijn ambitie was om leraar pedagogiek 

te worden op een Pedagogische Academie, begon 

ik een avondstudie pedagogiek, specialisatie 

onderwijskunde, aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Na mijn afstuderen bleken er geen vacatures te 

zijn voor dit leraarschap. Ik solliciteerde daarom 

toen naar de functie van onderwijsadviseur bij de 

Het is het jaar 1971. Ik ben 26 jaar jong en al 6 jaar schoolmeester, waarvan 1 jaar waarnemend hoofd. Achterin 

het lokaal van mijn klas 5 (groep 7) van de John F. Kennedyschool in Amersfoort zitten twee heren van R.K. 

Schoolbestuur uit Woerden. Ze zoeken een hoofd voor een nieuwe basisschool in de wijk Staatsliedenkwartier. 

Ze hebben zich aan mij voorgesteld als eenvoudige vaders, die weinig verstand hebben van onderwijs. 

Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland 

en Rijnstreek in Gouda. Daar werd ik in 

1982 benoemd en verliet toen De Schakel. 

De baan van schoolbegeleider was zo 

interessant, dat ik mijn eerdere plannen 

heb laten varen en die functie 25 jaar lang 

heb uitgeoefend, tot mijn vervroegde 

pensioen in 2006. 

 

Achteraf beschouw ik DeSchakel-periode 

als de meest intensieve, maar mooiste 

periode uit mijn onderwijsloopbaan. Ik was 

de 1e directeur van De Schakel van 1972 

tot 1982. 

 

Ik feliciteer alle betrokkenen van  

De Schakel met de prachtige mijlpaal 

en wens een ieder veel succes in de 

toekomst. 

Teamfoto 1974*

Avond4Daagse 1973 

*Gerda Kaptein, Richard Hilhorst, 

Hans Vergeer, Petra Brok(†), 

Hans van Mastijk en Toos van de Bosch.

2022
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Kirsten van Rooijen 

De Fancy Fair is altijd een groot feest geweest 

voor alle kinderen. Dit jaarlijkse terugkerende 

feest heeft voor veel plezier, samenwerking en 

verbondenheid gezorgd. De kinderen die de nachtjes 

aan het aftellen waren en de ouders die zoveel tijd 

en energie staken om het feest zo mooi mogelijk 

te maken. De rij voor het ritje op de pony over het 

schoolplein zal ik niet snel vergeten. Na een dag 

hard werken was er rond 22.30 uur nog weinig 

zichtbaar van het grootste feest dat een uur of 2 

eerder nog bezig was. Alles keurig netjes opgeruimd 

en schoon. 

 

In mijn taak als intern begeleider heb ik veel 

kinderen als kleuter zien binnenkomen en zien 

opgroeien op De Schakel. Dat is een van de leukste 

dingen binnen de taak die ik had: kinderen zien 

ontwikkelen en groeien. Soms voerde ik gesprekken 

met de kinderen en vaak kwamen daar hele leuke 

dingen uit naar voren. Er is één uitspraak die ik nog 

regelmatig in mijn huidige werk gebruik. Dit was van 

een leerling die vanuit dyslexie meer tijd kreeg voor 

haar werk. Zij vroeg zich hardop af, waarom zij dan altijd 

langer door moest gaan in plaats dat zij eerder mocht 

beginnen. Dit zijn de leukste gesprekken en daar kan in 

de klas veel meegedaan worden. 

 

Voor alle kinderen, ouders en leerkrachten die nu aan 

De Schakel verbonden zijn, nog heel veel plezier op 

deze school! 

Het is nu inmiddels bijna 3 jaar geleden dat ik afscheid heb genomen van De Schakel. De tijd op De Schakel kan 

ik omschrijven in 1 woord: FIJN! Vanaf mijn eerste dag heb ik mij altijd prettig en welkom gevoeld. Dit is ook 

precies wat ik naar alle kinderen en ouders heb willen uitdragen. 

“Dat is een van 
de leukste dingen 
binnen de taak die 
ik had: kinderen 
zien ontwikkelen 
en groeien.” 

Op 5 januari 1972 werd de school geopend!

Bij het 25-jarig bestaan van de school werd er een 

wandkleed gemaakt door alle kinderen. Deze heeft 

tot 2002 in de school gehangen.

Brand verwoestte een groot deel van De Schakel.  

De school werd na de brand gehuisvest in noodcontainers op 

het veld bij de Talma-lanen & later bij de Steinhagenseweg.

Opening van het nieuwe schoolgebouw van  

De Schakel. Wat een feestelijk moment!

Het 40 jarig jubileum is groots gevierd  

met een reünie en een dag vol festiviteiten.

Wat een mijlpaal, basisschool de Schakel

 bestaat dit jaar 50 jaar! 

2012
reunie 40 jaar de schakel

2004
opening nieuw gebouw
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Gerda Schraven 

“Goed onderwijs stond hoog in het 
vaandel en naast leren was er ook 
veel aandacht voor creativiteit.”

Schakelaars van harte gefeliciteerd met 50 jaar 

‘De Schakel. 

Wat heb ik van augustus ’73 tot ’78 een leuke tijd gehad 

op De Schakel. Een school in opbouw, waar er elk jaar 

een groep bij kwam. Goed onderwijs stond hoog in het 

vaandel en naast leren was er ook veel aandacht voor 

creativiteit. ’s Avonds werkten we met ouders aan het 

documentatiecentrum. Er was nog geen social media, 

we hadden genoeg tijd. 

 

Alle feesten werden uitbundig gevierd: Sint, Kerst, 

carnaval, Pasen en huwelijken van personeel. Als de 

maandsluiting werd gestart, was het altijd weer een 

verrassing wie wat op het toneel deed. 

De keuzegroep met handenarbeid was een succes. Ook 

de jaargroepen door elkaar bij gekozen onderwerpen. 

Mijn woezel- en broodbakcursus was volop genieten. 

 

Mijn loopbaan is door verhuizingen zeer divers 

geworden. Basisonderwijs, buitenland bao, speciaal 

*Richard, Hans V., Hans v. M. ,  

Toos, Petra(†), Joke en Gerda zingen 

voor het bruidspaar Kees & Mieke.

bao, NT-2, voortgezet onderwijs en mbo. Waar je 

ook werkt, investeer in mensen. Zowel leerlingen als 

collega’s. Als de band goed is, loopt het werk ook beter. 

Die teamgeest was er zeer zeker op De Schakel. De 

grootste verandering die ik heb gezien in het onderwijs 

is het type leerling. Vroeger waren er weinig kinderen 

met een rugzakje, tegenwoordig heeft ieder kind 

wel zijn speciale aandacht nodig. De komst van de 

computer en mobiel heeft vele voordelen gebracht. 

Echter, pubers begeleiden die te vaak hun mobiel voor 

iets anders dan de les gebruiken, valt niet altijd mee. 

 

Inmiddels getrouwd, moeder van twee bonuskinderen 

en oma van twee kleindochters. 

Mijn man en ik houden van reizen, genieten van onze 

woonplek in Zeeland (Goes) en muziek is nog steeds 

heel belangrijk voor mij. Elk jaar een miniconcert in de 

koorkerk van Middelburg. 

 

Ik wens alle oud-collega’s, oud-leerlingen en huidige 

collega’s en leerlingen een fijn jubileum toe. 

Gerda in concert

Carnaval

Het team van toen *

Keuzecursus
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Wouter

Dagelijks kwamen rond de 220 kinderen, soms van 

verder weg, met plezier naar De Schakel. Veel kinderen 

openden de schooldag met een potje voetbal op 

de speelplaats. Buitenstaanders waardeerden dat 

kinderen van De Schakel voor de voordeurbel en 

schooltelefoon zorgden. De Schakel had en heeft na 

de brand een mooi schoolgebouw gekregen in een 

prettige en veilige omgeving. Iedereen voelde zich 

verantwoordelijk om dit zo te houden. 

 

Betrokken, meedenkende en begripvolle ouders, waren 

altijd bereid om een helpende hand te bieden of mee 

te denken. Een speciale plek hadden daarin de zeer 

goed functionerende Medezeggenschapsraden en 

Ouderverenigingen (ouders en leraren). 

 

Tussen de middag verzorgde een enthousiaste 

groep ouders/vrijwilligers o.l.v. Wil van Rooijen 

het overblijven. Zij hebben dit, in verschillende 

samenstellingen, jarenlang verzorgd. De kinderen 

genoten ieder schooljaar van bijzondere en leerzame 

momenten. Voorbeelden zijn: Engelse dag en rekendag, 

schoolprojecten, technieklessen, excursies, creatieve 

middagen op de vrijdag, schooluitjes, kleuteruitjes, 

afscheidsavond groep 8, Spaanse les, gastlessen door 

ouders, leesochtenden op dinsdag en vrijdag (met heel 

veel hulp van ouders), sport & spel, schooljaarafsluiting 

en schoolkamp in Otterlo. Na alle uitjes kwamen de 

kinderen gelukkig allemaal weer veilig terug. 

Sinterklaasfeesten en kerstvieringen waren bijzonder, 

omdat iedereen het voor de kinderen goed wilde 

organiseren. Bij de voorbereidingen was er een groot 

gevoel van saamhorigheid. Hoogtepunten waren 

dan toch wel de “schatkamer van de Sint” en de 

avondkerstviering, eerst samen in de hal en daarna in 

de klassen.

Uniek was en is uiteraard de jaarlijkse Fancy Fair. 

Wat een plezier bij de kinderen en wat een inzet om 

alles goed te laten verlopen. Iets om te koesteren 

en trots op te zijn. Sportief waren de kinderen ook: 

Koningsspelen, sportdagen, prestatielopen en 

sponsorlopen voor het goede doel. Met regelmaat 

kwamen kinderen op bezoek bij de bewoners van 

Careyn Weddesteyn of brachten Palmpaasstokken 
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In de periode van 1 augustus 2006 tot 1 november 2016 mocht ik directeur zijn van zowel De Schakel als  

De Wijde Blik (voor de fusie Maria Goretti) in Kamerik. Terugdenkend haal ik een aantal herinneringen 

terug. De tekst staat in de verleden tijd, maar ik weet, dat op dit moment nog steeds veel 

ontwikkelingen behouden zijn gebleven. 

rond. De Schakel richtte zich naar ‘buiten’ en wilde 

belangrijk zijn voor de omgeving. Door de nieuwe 

website kreeg de school een professionele uitstraling. 

 

Het team bestond uit een gezonde mix van meesters 

en juffen, met een goede opbouw in leeftijd. Iedereen 

werkte naar het gezamenlijke doel: altijd het beste 

voor de kinderen. Het begon bij de kleutergroepen, 

waar het voor kinderen en ouders altijd spannend is. 

Het team gaf goede invulling aan verwachtingen rond 

‘Passend onderwijs’, aan de ontwikkelingen op het 

gebied van (individuele) leerlingbegeleiding en gebruik 

van het leerlingvolgsysteem. Iedere leerkracht pakte 

daarin de eigen verantwoordelijkheid, taken werden 

goed verdeeld en uitgevoerd. Het bestuur van SKSWW, 

het Samenwerkingsverband en de inspectie waren zeer 

tevreden over de manier van werken en met welke 

resultaten het team van De Schakel het onderwijs aan 

de kinderen heeft verzorgd. De aandacht was niet 

alleen gericht op cognitieve zaken, maar de sociale en 

emotionele ontwikkeling van de kinderen waren net zo 

belangrijk. 

 

Een van de grootste zichtbare veranderingen op 

onderwijsgebied was de digitalisering van het onderwijs. 

Vanaf 2008 kwamen digiborden in de lokalen, werd het 

digitale netwerk uitgebreid en werkten de kinderen 

met computers en tablets. Enkele leerkrachten 

hebben, met veel passie, al vanaf het eerste begin 

de ICT-ontwikkelingen op De Schakel begeleid en 

geïmplementeerd. Het was soms lastig, maar uiteindelijk 

hebben wij daar veel mee kunnen bereiken. 

 

Een nieuwe ontwikkeling was ook de opkomst van de 

naschoolse opvang in ons gebouw. In het begin was het 

best wel wennen dat er na schooltijd en in vakanties, 

de groep kinderen van de naschoolse opvang gebruik 

maakten van de hal, keuken en speelzaal. Mede dankzij 

de fijne samenwerking met de begeleiders van Kind & 

Co verliep dit proces eigenlijk snel heel goed. 

 

Wanneer je een periode van 10 jaar overziet, dan 

spelen allerlei gebeurtenissen door je hoofd. Wat mij 

het diepst heeft geraakt, is het veel te vroeg afscheid 

hebben moeten nemen van een paar ouders van 

leerlingen van De Schakel. En hebben wij van onze 

leerling Owen Jordan, na een ziekte van een jaar, 

afscheid genomen in de zomervakantie van 2016. Hij 

was toen 8 jaar oud. Tijdens dit laatste jaar kwam Owen 

zo veel als mogelijk naar school. De kinderen van zijn 

groep hebben hem geweldig opgevangen. Ondanks 

alle tegenslagen bleef Owen altijd positief en sterk, 

met aandacht voor anderen. Bijna alle klasgenootjes 

en hun ouders waren bij het indrukwekkende afscheid 

aanwezig. Velen kwamen terug van vakantie. De 

herinnering aan Owen blijft: in ons logo van De Schakel 

staat het sterretje voor Owen. 

 

Tot slot. Ik wens iedereen een mooie afsluiting van dit 

jubileumjaar. De Schakel is inmiddels 50 jaar een begrip 

in Woerden. Dat is een knappe prestatie en smaakt naar 

meer. Ik wens iedereen op De Schakel 

veel succes. Hartelijk gefeliciteerd 

allemaal!

Bommel 

“Uniek was en is uiteraard de jaarlijkse 
Fancy Fair. Wat een plezier bij de kinderen en 
wat een inzet om alles goed te laten verlopen. 
Iets om te koesteren en trots op te zijn.” 
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Joke van der Burg

Een anekdote heb ik niet zo bij de hand. Wat wel 

bijzonder was, dat wij bij de kleuters konijnen hadden. 

Iedere ochtend sleepten we dat hok naar buiten en 

bij het sluiten van de school weer naar binnen. Iedere 

vrijdag mesten we het hok uit. Van allergieën hadden 

we toen nog niet gehoord. 

Ook bedachten we veel feesten. Ouders verzuchtten 

zich nog wel eens: alweer een verkleedfeest.  

De fantasiewereld van een kleuter prikkelden we graag 

met leuke verkleedpartijen. 

 

Wat me vooral bij is gebleven is het plezier in werken 

met de kinderen en de saamhorigheid binnen het 

team. Ik heb warme herinneringen aan ‘t Schakeltje en 

De Schakel. 

Klopt helemaal, ik heb op De Schakel gewerkt. In mijn eerste jaren op ‘t Schakeltje. Dat waren de kleutergroepen. 

Later zijn kleuterschool en lagere school samengevoegd en werd het De Schakel. De heer Richard Hilhorst was 

toen directeur en ik heb er zo’n 10 jaar gewerkt. 

“De fantasiewereld van een kleuter prikkelden 

we graag met leuke verkleedpartijen.” 

Wist je dat..?

Wellicht was het ook in 1973 al wel oubollig, maar één 

keer per jaar werd er op zaterdagavond in de hal van 

de school een bingoavond gehouden. De school was 

een plaats voor nieuwe sociale contacten en mede 

daardoor werden deze avonden goed bezocht.

Op de foto zie je serveerster Petra Brok (klas 1/groep 3) 

haar best doen om iedereen van een drankje te voorzien.

De opbrengst was voor de kas van het oudercomité. 

Later is de Fancy Fair in de plaats gekomen van 

de bingo. Eerst op zaterdagmiddag, daarna op 

vrijdagmiddag en -avond. Vanaf toen ging een deel van 

de opbrengst naar een goed doel: het missiewerk van 

zuster Van Vliet in Braziliё.      

bingoavond
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Jules
van Brecht 
We schrijven begin 1982, De Schakel bestaat bijna 10 jaar in een bijna even oude wijk Staatsliedenkwartier. 

In die periode rond ik als 28-jarige onderwijzer in Wassenaar mijn studie MO Pedagogiek af. 

“In die periode en ook nu nog onder de naam 
Kalisto is de school van grote betekenis voor 
kinderen in het Staatsliedenkwartier.” 

Ik ben toe aan een volgende stap in mijn 

onderwijsloopbaan en solliciteer op twee plekken in 

het land naar een functie als schoolhoofd. Op beide 

scholen kon ik aan de slag. Ik heb er nooit spijt gehad 

van mijn keuze van toen voor lagere school De Schakel! 

Die keuze werd mede ingegeven door een jong 

bevlogen schoolteam dat degelijk onderwijs leverde. 

Ook de woonomgeving vonden we aantrekkelijk voor 

ons jonge gezin. Het vertrouwen van het toenmalige 

schoolbestuur deed de rest. De school werd voor 

lange tijd een hele fijne werkplek voor mij! Zoals voor 

duizenden leerlingen, heeft De Schakel mij vanuit een 

stabiele positie op de plaatselijke onderwijsmarkt 

prachtige ontwikkelingskansen geboden. 

Gestart als hoofd van de lagere school werd ik 

kort voor de komst van de basisschool ook hoofd 

kleuterleider van het Schakeltje. Een logische 

stap richting directeur van de samengevoegde 

basisschool. Die directeursfunctie heb ik tot het jaar 

2000 vervuld. In het laatste decennium van de vorige 

eeuw kreeg ik daarbij ook de Maria Gorettischool 

in Kamerik onder mijn hoede, als dislocatie van de 

Schakel. Het betekende het behoud van het katholiek 

onderwijs daar. Interessant was vervolgens het 

fusieproces van de Maria Goretti met de openbare 

Hemrikschool in Kamerik. Drie scholen op een beperkte 

bevolkingsomvang was niet langer haalbaar. Toen al 

werd het proces naar een nieuw schoolgebouw in het 

dorp gestart. Nu is dat onder de fusienaam De Wijde 

Blik eindelijk gerealiseerd. Kamerik had en heeft baat 

bij een sterke Schakelschool! 

 

Het schoolmodel en de goede resultaten van De 

Schakel waren het Woerdense schoolbestuur niet 

ontgaan. Toen ik in 1994 dan ook aangaf dat ik met 

dat schoolmodel de uitdaging van de nieuwbouw en 

start van een nieuwe katholieke basisschool in de Wijk 

Snel en Polanen als directeur wilde aangaan, werd 

dat gehonoreerd. In die periode werden de eerste 

leerlingen op De Schakel opgevangen tot het nieuwe 

schoolgebouw was opgeleverd. 

 

Dat degelijke schoolmodel met steeds verantwoorde 

vernieuwingen was steeds de kracht van De Schakel en 

toen dus ook voor de Regenboog in Snel en Polanen. 

Tot het jaar 2000 mocht ik samen met fijne 

locatiehoofden de directie voeren over De Schakel, De 

Regenboog en De Wijde Blik. In mijn herinnering komen 

over de beschreven periode van de school de volgende 

zaken als eerste naar boven: 

Klassendoorbrekende, creatieve workshops 

op de vrijdagmiddag 

Maandelijkse vieringen, Sinterklaas en Kerst 

Musicals met het team en de ouders: o.a. 

Opsporing verzocht en Minous (of Minoes?) 

Feestweek rond het 25-jarig jubileum in 1997 

Jaarlijkse Fancy Fair 

Schoolkampen voor groep 8 

Onderwijsjubilea van collega’s 

Verwoestende brand, noodlocatie en 

vernieuwd schoolgebouw 

Sponsorlopen 

Stabiel, bevlogen kernteam van leerkrachten 

Krachtige ouderbetrokkenheid 

Prachtig afscheid in 2000 met alle leerlingen 

van de drie scholen 

 

De lijst kan nog met veel meer moois aangevuld 

worden! Dat laat ik graag aan anderen over in dit 

jubileum magazine. 

 

Van 2000 tot 2014 mocht ik als algemeen directeur en 

voorzitter van de overkoepelende stichting SKSWW 

op wat meer afstand betrokken blijven bij De Schakel. 

In die periode en ook nu nog onder de naam Kalisto 

is de school van grote betekenis voor kinderen in het 

Staatsliedenkwartier. Ik ben ervan overtuigd dat ze 

deze rol kan blijven vervullen. 

 

Ikzelf ben dankbaar voor de vele jaren waarin ik met 

de school verbonden mocht zijn. Ik feliciteer alle 

betrokkenen uit het verleden en nu met deze 50-jarige 

mijlpaal en wens de school nog heel veel goede 

pedagogisch-didactische jaren toe.

19



21

hans
van mastwijk

Mijn opleiding tot leerkracht genoot ik destijds in 

Hilversum op De Ludgerus Academie. In het verleden 

de Eton van de Nederlandse Pedagogische Academies 

genoemd. De studenten aldaar kregen onderricht 

van vooral bijzonder goed gekwalificeerde fraters; 

sommige beschikten over 3 tot 5 drs-titels. In onderwijs 

Nederland was dit bovengemiddeld bekend: komende 

van De Ludgerus hoefde je in die tijd nauwelijks te 

solliciteren en werd je na een enkel oriënterend 

gesprek vaak direct aangenomen. 

Daar ontmoette ik wederom Hans Vergeer; een 

studiegenoot waarmee ik in het verre verleden De Brok 

Academie in Woerden, opleiding tot Mulo A-B, heb 

gevolgd. Dhr. Brok was destijds directeur en de school 

was een vergaarbak van scholieren welke voor de 

plaatselijke HBS niet aanmerking kwamen. 

20
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“Als koppel ‘Hansi Hansi’, etaleerden 
wij met enkele kinderen de fameuze 
Haagse song Blablablaa.”

Na mijn opleiding vertrok ik direct naar Italië, 

vanwege een relatie met een beeldschone en nobele 

Italiaanse dame. Daar werkte ik zomers als tolk in een 

4-sterrenrestaurant en in de winterperiode als schilder. 

Na een scheiding der wegen kwam ik medio 1974 

Hans Vergeer in de Woerdense binnenstad tegen en 

vroeg hem om hem of hij in zijn netwerken nog een 

baan in het onderwijs voorhanden had. Hij werkte na 

bovenstaande opleiding als leerkracht op basisschool 

De Schakel in het Staatsliedenkwartier te Woerden 

Een tijdelijke invalkracht verliet deze school en ik kon 

daar vrijblijvend op gesprek komen. Richard Hilhorst, 

de eerste directeur van deze school, eveneens van 

Ludgerus afkomstig, accepteerde mij probleemloos 

als langharige bruut. Kortom: na een tweetal samen 

genoten opleidingen werd ik ook nog eens collega van 

Hans. 

 

Ik werkte met veel plezier op De Schakel van 

medio 1974 tot en met medio 

1996. Mijn favoriete bezigheden 

waren vooral het geven van 

lichamelijke opvoeding (in die tijd 

was ik volgens derden een talenvolle 

atleet) en handenarbeid. Terugblikkend 

op mijn onderwijsverleden waren diverse 

KUVO-activiteiten en de slootjesexcursie 

in het Brediusbos, georganiseerd door de 

lokale IVN, voor mij memorabel.  

Dit naast een jaarlijkse ouderavond met een 

uitnodiging voor het bewonderen van de beste 

maandvieringen van de kinderen, met natuurlijk 

optredens van de leerkrachten. Memorabel was 

destijds het optreden van Hans Vergeer en mijzelf: 

als koppel ‘Hansi Hansi’, etaleerden wij met enkele 

kinderen de fameuze Haagse song Blablablaa. 

 

Na het vertrek van Richard Hilhorst kwam Jules van 

Brecht als locatiedirecteur in beeld, een persoon die 

door mij zeer gewaardeerd werd. Dramatisch ervaarde 

ik destijds, na mijn vertrek als leerkracht overigens, 

het veel te vroeg overlijden van zijn zoon Mathijs. 

Als leerling in groep 7 trakteerde hij mij en Eelco van 

Hulsen dagelijks op een flinke portie humor.  

De fijnste groep die ik ooit heb gehad: een reuze 

positieve sfeer maakte praktisch elke dag een 

feestervaring. 

 

Door een chronische langdurige ziekte sinds medio 

1996 was lesgeven helaas niet meer aan de orde. Het 

kostte tijd en moeite om dit te accepteren, schoolde 

mij na een post HBO-opleiding uiteindelijk om tot 

reïntegratiedeskundige. Mijn eerste werkplek was 

bij ABP Re-integratie te Diemen en mijn cliënten 

waren voornamelijk uitgevallen leerkrachten uit het 

basis - en voortgezet onderwijs. Het functioneren als 

ervaringsdeskundige werkte bijzonder in mijn voordeel 

om deze cliënten met het nodige succes in een andere 

betaalde functie te kunnen herplaatsen. De laatste 

jaren van mijn werkzame leven had ik functie als 

accountmanager/jobcoach bij het huidige Ferm Werk. 

Daar begeleidde ik medewerkers met de status ‘sociale 

werkvoorziening’: mensen die door fysieke en of 

mentale beperkingen niet in een regulier arbeidsproces 

konden deelnemen en alsnog via een detachering 

regulier betaald werk kregen. Dit werk, zo heb ik dat in 

ieder geval ervaren, paste goed bij mij. 

Playbackshow

* Links van mij Wendy Bijwaard en  

rechts Astrid Vergeer.

** Samen met de Italiaanse kleinzoon  

van mijn vriend.

**Recente foto van mij
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Lilian

Een stukje van oud-juf Lilian, tot 2016 werkzaam op De 

Schakel en sindsdien met prepensioen. 

Bij het stilstaan bij zo’n jubileum komen allerlei 

herinneringen boven. Blije en droevige herinneringen 

die niemand zal vergeten, maar zeker ook van oude 

schoolzaken. Het krijtbord, de Okki en de Taptoe in 

school, met alle groepen tegelijk speelkwartier houden, 

een werkstuk maken met plakken en knippen van echte 

plaatjes, dia’s kijken, tussen de middag alle kinderen 

naar huis, trakteren met snoep, enzovoort, enzovoort, 

ach, allemaal voorbij. 

 

Behalve één: Sinterklaas. Al minstens 50 jaar present en 

al die jaren heeft De Schakel de eer gehad Sinterklaas 

en zijn Pieten te mogen ontvangen. Elk jaar kregen 

we uit Spanje bericht hoe Sinterklaas naar De Schakel 

zou reizen. Op 5 december dan iets na half negen 

allemaal naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen. 

De kleintjes vooraan en groteren achteraan aansluiten. 

Muziek erbij en zingen maar! Ouders natuurlijk ook 

nieuwsgierig. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

 

En wie had dat gedacht? Toen Sinterklaas een keer met 

een helikopter zou aankomen, vloog er daadwerkelijk 

om kwart voor negen een helikopter láág over. Voor 

ons heel leuk, wat een toeval, maar de kinderen 

keken er niet van op: “Hij zou toch met een helikopter 

komen?” Die ‘landde’ een straat verderop en daar kwam 

de Goedheiligman al aanlopen! Pieten strooiden er 

flink op los, snoepgoed eten van de speelplaats, wat 

gaf het. Zo is Sinterklaas eens met een brandweerauto 

aangekomen (die niet door de kleine kinderen gezien is 

vanwege alle drukte…), gewoon lopend (hij was toch in 

de buurt), op een koets met paarden ervoor, afijn, elk 

jaar weer feest. 

 

In de bovenbouw surprises, dat gaat denk ik nog 

net zo, maar voor de onderbouw stonden vanaf half 

november grote Sinterklaas-surprises in de hal met, zo 

bleek dan op 5 december, daarin voor ieder kind een 

cadeautje. Die grote surprises kwamen daar natuurlijk 

niet vanzelf. Vele handen hielpen deze maken tijdens 

een knutselavond in november. Een enorme schoen, 
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Gefeliciteerd De Schakel, met jullie 50-jarig bestaan! 

of een enorme open haard. Op 5 december werden ze 

door de Pieten naar de klassen gebracht en binnen 10 

minuten vakkundig uit elkaar gehaald door de kinderen 

zelf. Voor ieder kind hetzelfde cadeautje. Of soms voor 

de jongens dit en de meisjes dat. Van tevoren was al 

duidelijk dat niet iedereen even blij zou zijn. Toen de 

schatkamer geïntroduceerd werd kon ieder kind zelf 

een cadeautje uitzoeken, een vrolijke vooruitgang. 

 

Zo zeker als ieder jaar Sinterklaas weer komt (alhoewel, 

is er al bericht uit Spanje?) zo zeker is het bestaan van 

De Schakel. Elk jaar een beetje veranderd, ten goede, 

maar in het hart nog steeds hetzelfde. 

 

En ik? Juf Lilian is nu oma Lilian geworden. Ook een 

beetje anders, zeker een beetje ouder, maar in het 

hart…..precies. Ik wens jullie nog vele feestelijkheden. 

Swinkels 
“Zo zeker is het bestaan van De Schakel. Elk 
jaar een beetje veranderd, ten goede, maar in 
het hart nog steeds hetzelfde.” 



50 jaar Basisschool De Schakel: 1972 – 2022. Herinneringen van een leerkracht, 

van juffrouw v.d. Bosch, al gauw: juf Toos. 

Lange tijd heb ik deel uit mogen maken van De Schakel: van augustus 1972 tot juli 2015. 43 jaar dus. Hoe 

was die periode? Hoe heb ik dat ervaren? Is het nu anders dan in 1972? Er komen allerlei herinneringen in 

me op, verschillen maar óók overeenkomsten!

van de Bosch 
Toos
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Gloednieuw gebouw in een wijk in opbouw. 

Kleuters nog een “eigen” school: Het 

Schakeltje. 

Starten met 3 groepen: klas 1,2,3 (gr. 3, 4, 5) 

Samen in één gebouw met de 

Andersenschool. 

Bijna wekelijks nieuwe leerlingen in de klas. 

Veel vrijheid bij de inrichting van onderwijs, 

beschreven in een (kort)Leerplan. 

Veel zelfontwikkelde en bij elkaar 

gezochte lessen voor wereldoriëntatie:                        

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enz. 

Beperkt aantal onafhankelijke toetsen. 

Geen digitale middelen, computers e.d. 

Aandacht voor beeldende vorming, 

KUVO, klassendoorbrekend werken, 

zelfstandig werken: met adviezen van de 

schoolbegeleidingsdienst. 

Kinderen die graag naar school komen. 

Een enthousiast en hardwerkend team. 

Verbouwd gebouw, gemoderniseerd. 

Volledig geïntegreerd basisonderwijs  

van 4 – 12 jaar.  

Al jaren stabiel met ca. 8 groepen. 

Samen in het gebouw met BSO Kind en Co. 

met ruimtes voor individuele begeleiders. 

Stabiele groepsgrootte. 

Veel eisen waaraan voldaan moet worden, 

beschreven in een uitgebreid Schoolplan. 

Methodes voor alle vakgebieden, in boeken 

en/of digitaal. 

 

Leerlingvolgsysteem met CITO toetsen. 

Veel gebruik van ICT, zelfs online lessen. 

Aandacht voor passend onderwijs voor 

ieder kind, meervoudige intelligentie, 

eigenaarschap van het leertraject en veel 

expertise binnen de school. 

Kinderen die graag naar school komen. 

Een enthousiast en hardwerkend team. 

begintijd Laatste 
jaren 

Juf Toos jarig 2006

Fancy Fair 1984

Carnaval 1973
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Ik zou de lijst gemakkelijk uit kunnen breiden, er is 

veel meer te noemen: feesten, sporten, enz. enz., 

maar ja… En maakt deze opsomming een school? 

Natuurlijk, voor een groot deel wel, maar het 

belangrijkste waren, zijn en blijven de kinderen. Ik 

bewaar aan al die kinderen warme herinneringen: 

aan de meegaande kinderen, stille kinderen en 

aan bewerkelijke, eigenwijze of bange kinderen. 

Ik heb ze basisvaardigheden als rekenen, taal en 

lezen mogen leren, ze geleerd sociaal met elkaar 

om te gaan en zelfstandig te zijn. Ik heb met ze 

gelachen, ben soms boos geweest, heb ze getroost, 

gestimuleerd, uitgedaagd en bijgestuurd. Soms was 

het zoeken naar de juiste insteek om een kind te 

bereiken en wat fijn was het als dat lukte! 

Ik las graag voor, vooral de boeken van Paul 

Biegel. Die waren bij mij, maar óók bij de kinderen 

geliefd. Ik hield van zingen en bij verjaardagen 

kwam de gitaar er altijd bij! (wat een lol met een 

paar akkoorden). We werkten veel met projecten, 

bijvoorbeeld rond kunst. Ik spaarde materialen voor 

de beeldende vorming (tot op heden vind ik het 

moeilijk om eierdozen weg te doen), maar nam ook 

deel aan de medezeggenschapsraad. 

In 2015 was de tijd daar om afscheid 

te nemen. Ik heb anderhalf jaar de tijd 

genomen om dat besluit te nemen en 

naar mijn pensioen toe te werken. Een 

geweldig warm afscheid is het geworden. 

Zowel Hans Vergeer als ik gingen na 43 jaar 

Schakel in juli 2015 met pensioen. 

Ik had de naam een “strenge” juf te zijn. 

Kinderen gaven dat aan elkaar door. Maar 

bij het doorlezen van alle afscheidskaarten 

en -brieven ben ik dàt woord nergens 

tegengekomen. Zo leuk, dat nog steeds 

oud-ouders en oud-leerlingen me gedag 

zeggen: “Ha juf Toos”! 

Ik wil afsluiten met de wens, dat De 

Schakel voor de kinderen van nu en in de 

toekomst nog steeds zo’n fijne, goede 

school als de afgelopen 50 jaar mag zijn. 

Waar kinderen veilig zijn, gezien worden, 

leren en groeien. Een school, waar 

iedereen ertoe doet! De Schakel: op 

naar de 100 jaar! 

“Waar kinderen veilig zijn, gezien 
worden, leren en groeien. Een 
school, waar iedereen ertoe doet! 
De Schakel: op naar de 100 jaar!” 

Sinterklaas 1987

Playback-show 1985

Com
m

unie 1974

Avond4-
daagse 1985

Kerstviering 1995
Sponsorloop 2000
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De Schakel 10 jaar! 1982

Klassenfoto 1991

Team 1978: Joke, Gerda, Hans, Toos, Kees, Petra, 
Madeleine, Hans, Leonie, Richard en Trudy

1982 Volleybalwedstrijd voor leerkrachten met 

Hans, Joke, Jules, Petra, Dies, Jan en Toos

Start herbouw 2003
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Marloes van 
der Hoeven 

“Voor mij straalt De Schakel rust 
uit, is het een veilige plek waar hard 
gewerkt wordt en waar ruimte is voor 
spel en plezier.” 

In de zomer van 2002 verhuisde ik naar Woerden. 

Ik zocht een stageplek voor mijn 4e jaar en zag 

een vacature langskomen op De Schakel. Niet 

geschoten, is altijd mis dacht ik, dus ik solliciteerde 

op een vacature in groep 5. Tot mijn verbazing werd 

ik dezelfde avond na mijn gesprek opgebeld door 

directeur Loes Korbee met de mededeling dat ik 

het nieuwe schooljaar mocht starten als leerkracht. 

Niet eerst als stagiaire, maar direct op een eigen 

groep. Ik kon het bijna niet geloven! De volgende 

dag kwam helaas het telefoontje dat de Schakel was 

afgebrand…  

  

Mijn start was in de noodlokalen aan het Joekespad. Er 

was niks, alles was weggevaagd door de enorme brand. 

Ik geloof dat ik 5 dozen uit te pakken had, dus het 

lokaal was zo ingericht. De eerste weken hadden we 

geen schoolbord en gebruikten we behangpapier als 

schoolbord. Langzaamaan druppelden er steeds nieuwe 

materialen en spullen binnen: een (toen nog) krijtbord, 

schoolboeken, werkboeken, kasten etc. Elke dag een 

feestje om deze prachtige spullen uit te pakken.  

Ik heb hele mooie herinneringen aan deze tijd. De 

kinderen voetbalden op het grote grasveld, in de 

middag liepen we met onze schoenen vol modder over 

naar de teamkamer voor een kop thee en het team was 

voor mij een warm bad. Met name oud-collega’s Lilian 

Swinkels en Dies v.d. Dool hebben mij enorm goed 

begeleid dit eerste jaar.  

  

Na acht weken kregen we een prachtige 

noodlocatie aan de Steinhagenseweg. Het was 

bijna geen noodlocatie te noemen. We hadden 

een schitterende hal in het midden van de school 

waar we heel veel feestjes gevierd hebben. Zo 

herinner ik mij dat we de hal een keer omgebouwd 

hebben tot museum. Alle borden stonden in de 

hal opgesteld volgeplakt met kunstwerken van de 

kinderen. Hier kwamen ook de computers. Eerst 

twee per klas. De kinderen kwamen een paar keer 

per week aan de beurt om tien minuten te oefenen 

op de computer met rekenen en taal. Niet meer 

voor te stellen in deze tijd, waar elk kind een eigen 

chromebook heeft. 

 In het voorjaar van 2004 (dacht ik) verhuisden we 

terug naar de Van Hogendorplaan. Een prachtig nieuwe 

school van alle gemakken voorzien. Hier liggen nu tal 

van prachtige herinneringen en helaas ook een paar 

verdrietige herinneringen aan een heel fijne school met 

leuke kinderen, betrokken ouders en leuke collega’s. 

De jaarlijkse Fancy Fair waarbij de hele school wordt 

omgebouwd tot een grote kermis, sinterklaasvieringen 

met een heuse schatkamer voor de kinderen, 

kerstvieringen met sfeervol gedekte tafels, vieringen 

met optredens van de kinderen en natuurlijk gewoon 

groepjes kinderen die hard aan het werk zijn. Voor mij 

straalt De Schakel rust uit, is het een veilige plek waar 

hard gewerkt wordt en waar ruimte is voor spel en 

plezier.  

  

Ik ben trots dat ik al 20 jaar ben verbonden aan 

deze school en ik voel mij ook enorm betrokken en 

verbonden! Eerst als leerkracht en nu sinds twee jaar 

als intern begeleider. Wat is het hier ontzettend fijn 

werken! Gefeliciteerd allen met dit 50-jarig jubileum. 

Kinderboekenweek 2006

Kerst 2002
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Wil van Rooijen 
Begin jaren zeventig is op De Schakel het overblijven begonnen. Het overblijven is toen opgezet voor 

kinderen die te ver weg woonden om thuis te gaan eten tussen de middag. De opvang werd destijds door 

ouders bij toerbeurt geregeld, zodat de kinderen tussen de middag op school konden eten. Na een aantal 

jaren kwamen er meer kinderen eten op school, omdat beide ouders gingen werken. Er werden toen meer 

vrijwilligers gevraagd voor de opvang. 

In 1993 ben ik als overblijfouder begonnen. Er waren 

toen al 3 vaste overblijfkrachten aanwezig. Mijn 2 

dochters, Monique en Stephanie, zaten inmiddels op 

De Schakel toen ik als overblijfouder begon. Jarenlang 

is er ook opvang door overblijfkrachten georganiseerd 

tussen 11.30 en 12.00 uur, omdat de kleuters om 11.30 

uur uit waren. De ouders hoefden dan niet 2x tussen de 

middag naar school te komen om hun kinderen op te 

halen als er ook nog een broer of zus op school zat die 

om 12.00 uur uit was. Met de overblijfkinderen werd er 

in de hal van de school gegeten. Of buiten als het heel 

erg mooi weer was. De groep was in de jaren ‘90 niet zo 

groot als toen ik in 2021 met het overblijven stopte. 

 

Er werd een tafeltennistafel en voetbaltafel voor 

in de hal gekocht, zodat de overblijfkinderen zich 

goed konden vermaken en uitleven. Er werd ook 

geknutseld en er werden bordspelletjes gespeeld. 

Buiten voetballen was ook in trek. Er werden teams 

samengesteld, wat niet bij ieder kind in goede aarde 

viel. Voor de kleuters werd er om 13.00 uur een 

verhaaltje voorgelezen voordat ze naar hun eigen 

klas werden gebracht. De laatste jaren zijn we met 

de kleuters in de kleuterklassen gaan eten, omdat 

de groep in de hal veel te groot werd. Groep 3 tot en 

met 8 zijn in de hal blijven eten. Na bijna 50 jaar is het 

overblijven op school tussen de middag opgeheven 

door het invoeren van het continurooster. 
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“Overblijven op 
De Schakel!” 

Wist je dat..?

De Schakel heeft in haar 50-jarig bestaan twee topsporters voortgebracht: 

schaatser Ralf van der Rijst en tennisster Quirine Lemoine.

topsporters

Ralf van de Rijst

Quirine Lemoine

Oud-langebaanschaatser, specialiteit middenlange 

afstand

EK allround     2003    5e plaats

WK afstanden 2003   1500m  2e  plaats

WK afstanden 2004   1500m  4e plaats

Tegenwoordig werkzaam voor het NOC*NSF als 

prestatiemanager voor de paralympische sport.

Professioneel tennisster, hoogstbereikte ranking  

plaats 137 (2017)

Nederlands kampioene enkel- en dubbelspel

Winnares van meerdere ITF-toernooien

Winnares van één WTA-toernooi

Nog steeds actief als professioneel tennisster.Quirine

Ra
lf



Jose Daselaar 

“Ik vind het fijn om er voor de kinderen 
te zijn en samen hun talenten te 
ontwikkelen!” 
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In 1983 heb ik mijn opleiding aan de K.L.O.S in 

Amersfoort afgerond. Het begon voor mij niet op De 

Schakel, want twee jaar lang viel ik in op verschillende 

scholen. In die tijd was er weinig werk voor de jonge 

leerkracht. Ik solliciteerde mij een ongeluk, meestal 

kozen ze iemand met ervaring. Op De Schakel werd ik 

uitgenodigd door de directeur Jules van Brecht. Na een 

gesprek mocht ik een proefles geven bij de kleuters. 

Mijn thema was lieveheersbeestjes. Hij zag mijn 

talenten en in april 1984 begon ik mijn loopbaan op De 

Schakel. Een duobaan met Margreet bij de kleuters.  

 

In de loop der tijd sprokkelde ik wat extra uren bij 

elkaar. Later kreeg ik mijn eigen kleuterklas. Collega’s 

kwamen en gingen in die tijd. Met Mariska heb ik een 

lange tijd samengewerkt totdat zij vertrok naar de 

Regenboogschool om deze op te starten, met een 

aantal andere collega’s.  

Na jaren fulltime voor de klas en ADV opgevuld te 

hebben voor anderen, ging ik één dag minder werken. 

Vanaf die tijd werd Ria de woensdag juf. Wij hebben 

wel 20 jaar samen onze groep gedraaid. Vorig jaar heeft 

Ria afscheid genomen en nu staat Thea naast mij. 

 

Ik trouwde in mei 1989 met Co en alle kleuters 

waren in het Stadhuis erbij, ook op de receptie in 

Nieuwkoop waren ze van de partij. Het was een 

prachtige zomerse dag! 

In 2002 sloeg het noodlot toe, de school stond in 

brand! De Schakel werd in de nacht op 27 juni in vuur en 

Hieperdepiep hoera! De Schakel bestaat al 50 jaar! 

vlam gezet. Wij werden allen opgetrommeld om naar 

school te komen. Het hart van de school was geraakt! 

De klassen hadden veel waterschade en rookschade. 

Ik was in shock. In de hele school kon geen les meer 

worden gegeven. Dolmans kwam alle spullen uit 

de school halen, om dit in hun bedrijf op te slaan. 

Later gingen wij bij Dolmans kijken wat er nog terug 

naar school kon. De bouwhoek was verdwenen, de 

huishoek aangetast, het boekenrek en nog veel meer. 

Er was veel verloren gegaan. 

 

Na de vergadering bij de C1000 kregen wij te horen 

dat alle klassen naar de Minkema mochten. Wij bleven 

hier tot de grote vakantie. Ouders brachten allerlei 

materiaal, poppen en spullen en het prentenboek: 

samen kunnen we alles! Zeer toepasselijk. Na deze 

vakantie verhuisden de kleuters naar de overkant, in 

het Hervormd centrum De Meent. De andere groepen 

3-8 gingen naar noodlokalen bij Den Oudsten. We 

hadden in De Meent grote ruimtes om het ‘gezellig’ 

te maken. Met dozen maakten wij een hele nieuwe 

huishoek. Gymmen deden wij hier ook. Het was 

groot genoeg. Buiten spelen mochten we wel op ons 

eigen plein. Later kwamen alle groepen bij elkaar 

in noodlokalen op een braakliggend terrein aan de 

Cattenbroekerdijk. 

Je kon hier de 

ondergaande zon zien.  

 

In de tussentijd werd De Schakel 

weer opgeknapt. Er kwam een keuken 

een speelzaal, een directiekamer en een 

extra lokaal. De hal werd het nieuwe hart 

van onze school; hoog en met veel licht. 

Ondanks alle ellende hebben we aan de 

brand een prachtige school overgehouden. 

De oude kleuterklassen kregen later een 

vide. Het flexlokaal werd een kleuterklas  

met een extra leuke hoek om op te treden.  

Er kwam nieuw meubilair door de hele 

school, de kamertjes werden opgeknapt. We 

konden weer genieten van onze school. 

 

Met heel veel plezier ga ik iedere dag naar 

De Schakel.  

Ik vind het fijn om er voor de kinderen  

te zijn en samen hun talenten te 

ontwikkelen!
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ging, als opening van de feestweek, voor een viering 

naar de Bonaventura kerk. Op de terugweg liep hij 

met zijn hoofd tegen een scherpe rand, dus moesten 

wij naar het ziekenhuis voor een hechting. Op school 

werd er een hele grote taart aangesneden en kon het 

feest beginnen. 

 

In 1994 waren wij ook aanwezig bij de opening van de 

Cattenbroeker-fietstunnel. Wij konden toen nog niet 

vermoeden, dat wij die tunnel heel vaak zouden gaan 

gebruiken. Na de brand moesten wij namelijk een tijd 

naar een noodlocatie in het begin van Waterrijk, daar 

stonden toen nog amper woningen. Ieder jaar deed  

De Schakel ook mee met de avond4daagse en op 

de laatste avond liepen er kinderen met de oude 

groene Schakelvlag voorop.  Onze jongste dochter 

ging inmiddels ook naar school en zo kwam het dat 

ik bij het overblijfteam terechtkwam. 

Ieder jaar werd er keihard gewerkt om de school om 

te toveren tot een prachtig speelparadijs: er werd 

zelfs in de kleutergang een schietbaan opgebouwd 

met strobalen. Ook de lolly plank, mijn favoriete 

plekje, werd ieder jaar druk bezocht. De opbrengst 

werd toen nog tussendoor naar de Rabobank, 

tegenover onze school, gebracht. De opbrengst ging 

voor een groot gedeelte naar ons goede doel en dat 

was zuster van Vliet. 

 

Inmiddels ging onze zoon ook naar school. Hij was 

erbij toen De Schakel 25 jaar bestond! De hele school 

De eerste jaren waren de schooltijden anders dan 

de laatste jaren. Wij waren kwart over elf op school 

en vertrokken pas na half twee. Alle kinderen zaten 

toen nog bij elkaar in de hal. Pas veel later is besloten 

de kleuters in de kleuterlokalen te laten eten, dit 

was overzichtelijker en rustiger! In die 23 jaar heb ik 

heel veel kinderen bij de overblijf gezien, maar ook 

heel veel overblijfcollega’s zien komen en gaan. Wij 

probeerden het in die korte tijd zo gezellig mogelijk 

te maken. Eten en daarna buiten spelen of binnen met 

het speelgoed van de overblijf, Lego, Duplo, barbies 

en er kon ook gekleurd en geknutseld worden. 

 

Op een dag vroeg José aan mij: “Wil jij 

morgenochtend een uurtje mijn groep draaien? Ik heb 

een afspraak bij de dokter, maar mijn duo is ziek.” 

Waarop ik toen antwoordde: “Ik weet niet of ik dat 

nog kan, het is al zo lang geleden….” Uiteindelijk ben 

ik dat de woensdagen, met veel plezier, blijven doen 

tot vorig jaar juli 2021! Het werd voor veel kinderen 

‘woensdag juf Ria dag’. 

 

Met een warm gevoel kijk ik 

terug naar mijn tijd op De Schakel. 

Regelmatig kom ik kinderen tegen, 

groot en klein, die mij nog altijd 

groeten. En wie weet kom ik over vier 

jaar weer naar De Schakel, maar dan als 

een oma die haar kleinkind naar school 

brengt. Ik wens iedereen alle goeds en 

een fijne tijd op de Schakel! 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over mijn ervaringen met De Schakel. Mijn eerste kennismaking met 

De Schakel was in 1989 toen onze oudste dochter naar de basisschool ging. Kort nadat zij op school kwam 

trouwde juf José met meneer Co, dit was gelijk een feestelijke dag! 

Ria Segers

“Ieder jaar werd er keihard gewerkt  
om de school om te toveren tot een 
prachtig speelparadijs.” 

Trouwerij 

Voorlezen
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Margreet
Scheffers

Ik heb er altijd met heel veel plezier gewerkt. Een 

actieve school met een goed zicht op het volgen van 

kinderen. Dat hoor je wel eens anders tegenwoordig. 

Met mijn acht kleinkinderen al het nodige meegemaakt. 

Zoals de meesten al niet meer weten ben ik op de 

kleuterschool als eerste duo partner begonnen. 

Volgens mij bestond dat woord toen niet eens. Na een 

aantal jaren vertrokken naar groep vier en met veel 

plezier gewerkt, eerst met Jules en vele jaren met 

Lilian. Wij spreken elkaar nog regelmatig. De klik was er 

meteen. Ook Dies en Kees spreek ik regelmatig, maar 

dan houdt het op. Ik hoop dat de school nog net zo 

goed bekend staat als in mijn tijd. 

De brand op De Schakel is mij het meest bijgebleven. 

Het verblijven in containers en het opnieuw opbouwen 
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“Een actieve school 
met een goed zicht 
op het volgen van 
kinderen.” 

van de school. Daar lag ook mijn interesse. Bouwen 

en inrichten was dus een fantastische tijd voor mij. 

Inmiddels is er natuurlijk weer veel veranderd. 

Ik hoop dat de Schakel de volgende 25 jaar goed zal 

doorstaan, met goed onderwijs en gevoel voor de 

ontwikkeling van elk kind. Veel geluk voor iedereen. 

Tja, de vraag om iets leuks te vertellen is niet zo simpel. Ik ben er al zoveel jaren weg. 

Wist je dat..?

Toen nog heel normaal: dieren op school en in de 

klassen. Allergieёn? Hoe bedoel je? 

Er waren honden (maar die werden soms halverwege 

de ochtend of middag weer opgehaald), katten, 

muizen, konijnen, cavia’s, ratten, vissen en nog  

zoveel meer. 

Spannend natuurlijk, maar het liep gelukkig steeds 

goed  af.  Op de foto zien we Peter van Dijk, Martin 

Schalkwijk, Harold v.d. Steen en meester Hans Vergeer.

dierendag 1972
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Pim Kroon
6 December 2004 ben ik begonnen als leerkracht op 

De Schakel. Ik begon in groep 7 als vervanger van juf 

Caroline. Na een korte kennismaking met de klas, was 

het eerste vak dat ik mocht geven een toets topografie. 

Heel lang heeft de les niet geduurd, want een van de 

tweeling Herrema zat vooraan aan mijn bureau naast 

het raam de toets te maken totdat zij ineens heel erg 

moest overgeven. Dit was mijn eerste kennismaking op 

De Schakel.

Na een half jaar ben ik met de klas meegegaan naar 

groep 8 en daar ben ik gebleven tot de zomer van 

2017. In die 12,5 jaar zijn er heel veel mooie, leuke  

en geweldige herinneringen gemaakt. Maar voor dat  

ik die ga opsommen wil ik eerst stil staan bij  

Luuk van der Meer. 

Luuk zat in een van mijn eerste groepen 8. Luuk was 

een stille jongen die heel erg graag zijn eigen ding 

deed en zijn eigen ideeën had. Luuk kon moet iedereen 

opschieten, iedereen kon met Luuk opschieten. Zijn 

grootste maat en vriend was Sam de Roover. Na de 

basisschool kwam ik Luuk of zijn zusje Manou nog wel 

eens tegen. Tot 2016. Ineens kreeg ik een telefoontje 

dat Luuk was overleden. Ik ben naar de herdenking 

gegaan in de Metaal Kathedraal. Wat was het een 

mooie bijeenkomst met veel mensen die Luuk kende. 

Het was een bijeenkomst waarbij er niks gek was. 

Er werd gelachen, gepraat, herinneringen aan Luuk 

opgehaald en gedronken en gegeten. Ik wist zeker nog 

wie Luuk was, maar echt contact was er niet meer. Die 

middag heb ik ervaren als een middag waarbij het leven 

van Luuk gevierd werd door zijn familie en vrienden en 

ik mocht daar bij zijn. Heel bijzonder.

In de 12,5 jaar dat ik op de Schakel gewerkt heb, waren 

er zoals gezegd vele hoogtepunten. Ik zal er een aantal 

in willekeurige volgorde noemen:

Een hele eer om dit stuk te schrijven voor het jubileummagazine van basisschool De Schakel. Heel bijzonder.

pers

kamp

de fancy fair

hulp van oud-leerlingen

musical

kaarten

sportdagen schoolprojecten en 
kinderboekenweek

maartje

de derde kamer

De eerste jaren in Vught 

en daarna naar Otterlo.

Elke keer een groots feest 

voor alle leerlingen, maar 

ook voor de oud-leerlingen. 

De oud-leerlingen hielpen 

een ronde mee en daarna 

ontstond er een mini reünie.

De geboorte van mijn oudste dochter Maartje 

die met leerling Maartje op de foto ging

Anouk en Kevin hielpen jaarlijks met het geluid van 

de musical en gingen als begeleiders mee op kamp. 

Elk jaar weer een groot feest om de musicals te mogen 

doen. Het verhaal werd gekocht, de rode draad werd 

behouden, maar door elke klas werd er een eigen draai 

aan gegeven. Het decor werd door de kinderen zelf 

gemaakt. Er zijn heel wat behangrollen doorheen gegaan. 

Het project rondom Prinsjesdag, 
waarbij we 1 jaar de hoofdprijs 
wonnen en met de bus naar 
Den Haag mochten. We kregen 
een rondleiding door de Eerste 
Kamer, de Tweede Kamer en 
de Ridderzaal. We hebben 
pannenkoeken gegeten in het 
restaurant van de politieke 
partijen en een debat gevolgd in 
de Eerste Kamer. 

Elke keer kon ik blijven zeggen dat de Fair-

Playprijs prijs het belangrijkste was, maar er 

werd altijd vol fanatisme gestreden voor de 

eerste prijzen. Voetbal, atletiek, korfbal of 

slagbal, het maakte niet uit welk onderdeel er 

op het programma stond. Het enthousiasme 

en plezier waren groots.

We hebben verschillende keren in de krant gestaan en zijn op 

tv geweest. In het Jeugdjournaal werd gesproken over het 

neuspeuteren door kinderen tijdens een toets en over het 

spijbelen door kinderen rondom de vakanties. 

De onderwerpen in de krant waren: Singelloop Woerden, 

sportdagen, techniekdagen en vingerhaken. In de klas werd er 

volop aan vingerhaken gedaan en door alles aan elkaar te knopen, 

ontstond er een bal met een doorsnede van bijna 1 meter. Heel 

wat meters wol. 

De kaarten die ik allemaal heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn zoontje Joost. Een kaart 
staat mij nog heel erg op mijn netvlies: “Lieve meester, ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet schrijven, 
want ik ken geen woorden die vertellen hoe erg ik het voor jullie vind” Dank je wel M.D. Knap dat je dit  
op zo’n manier kon beschrijven.

Weken van voorbereiding zaten er in 
voor de  leerkrachten en sommige dingen 
zie je nog steeds terug in de school. Het 
mozaïekproject staat mij nog erg voor 
ogen, maar ook een project (naam ben ik 
even vergeten) waarbij Stan en Eline een 
hele mooie en lange fotofilm in PowerPoint 
gemaakt hadden van legopoppetjes. Door 
alle foto’s in PowerPoint te plakken en de 
overgang heel snel in te stellen was het net 
of er een film afdraaide. Maar ook de keren 
dat ik als Roodkapje, tafeltennisser of ander 
personage bij de opening mocht optreden.
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de sinterklaasvieringen
de vieringen

alle excursies
Of het nu dichtbij was in Woerden, we naar Amsterdam of Utrecht mochten met de bus, altijd was het 

een succes en feest. Zeker ook door alle hulp van ouders die elke keer weer mee wilden om ons te 

helpen en te begeleiden.

Dan zijn de kinderen van groep 8 toch echt 

de oudsten van de school, maar veranderen 

als sinterklaas binnenkomt toch ineens 

weer in gelovige kleuters. Allemaal vooraan 

willen staan, een handje willen geven en om 

pepernoten vragen.

Elke keer weer stress bij de leerkrachten 

om alles zo goed mogelijk ingestudeerd 

te krijgen. Toch lukte het altijd om er een 

mooie opvoering van te maken. Maar ook de 

keren dat de leerkrachten iets deden. Het 

hoogtepunt vond ik daarvan dat ik met juf 

Marloes de tango heb gedanst.

En zo kan ik nog dagen doorgaan met het schrijven 

van herinneringen, maar dan wordt het een lang stuk. 

Iedereen heeft zo zijn eigen hoogtepunten. 

Ik weet zeker dat dat ook geldt voor de oud-leerlingen 

en oud-leerkrachten die in de begin jaren op De Schakel 

zaten. Daarvan staan vast en zeker ook mooie verhalen 

in dit magazine.

Maar ik weet ook zeker dat De Schakel nog heel 

veel mooie herinneringen gaat maken. Als er over 

een x aantal jaar weer een reünie is, dan zal het 

eventuele nieuwe reünienummer ook weer vol staan 

met geweldige herinneringen. Daarom wens ik alle 

kinderen, alle leerkrachten en toekomstige kinderen 

en leerkrachten een hele mooie toekomst vol met 

herinneringen aan een periode op de allerfijnste school 

van Nederland. En ik heb ondertussen op heel veel 

scholen gewerkt, maar er is geen school zo fijn, gezellig 

en goed voor kinderen als De Schakel.

Pim kroon
Leerkracht bij De Schakel van 

december 2004 t/m juli 2017

“Er is geen school zo fijn, gezellig en 
goed voor kinderen als De Schakel.”

50 jaar 
vol mooie

herinneringen
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Kees Freyee

“Ik heb 16,5 jaar met ongelooflijk veel 
plezier op deze school gewerkt en 
ben met pijn in mijn hart weggegaan.”

Blijkbaar was dat zo en werd ik per 1 augustus 1976 

benoemd. Aanvankelijk zou ik een tweede klas met 

ongeveer 22 kinderen krijgen. Leuk om mee te 

beginnen. Er was nog een van tweede klas, waar een 

ervaren leerkracht in stond: juf Petra Brok. Dat gaf 

een veilig gevoel: een niet zo’n grote klas en een 

ervaren leerkracht naast me. 

Maar een week voordat het schooljaar zou beginnen 

werd ik gebeld. Er was een collega, die graag die 

Kinderm
usical 1984

Gr. 8 kamp

Carnavalsfeest

Communieviering

tweede klas wilde en daarom kreeg ik de derde 

klas. Oh ja, daar zitten 38 kinderen in! Daar schrok 

ik even van. Maar meneer Hilhorst deed toen de 

volgende uitspraak: “Kees, als je het na dit eerste 

jaar nog steeds leuk vindt, ben je geschikt voor het 

vak.” En hij heeft gelijk gehad!! Ik heb 16,5 jaar met 

ongelooflijk veel plezier op deze school gewerkt en 

ben met pijn in mijn hart weggegaan. En dat heb ik 

altijd een goed teken gevonden: het moet pijn doen, 

als je weggaat.

Lange tijd werd de eerste Heilige Communie op school 

voorbereid. Er was een werkgroep vanuit de parochie, 

die een en ander voorbereidde en de leerkracht werkte 

op school samen met de kinderen aan het project, 

maakte de versieringen voor de communieviering en 

studeerde de liedjes in. 

 

Meester Kees (in het begin van mijn Schakeltijd nog 

meneer(!) Freyee genoemd) was daar niet zo handig in 

en zette de liedjes steevast te laag in. Collega Paulien 

Keultjes kwam dan op school om de boel muzikaal te 

repareren. 

Bijna alle kinderen uit de tweede 

klas, nu groep 4, deden mee. Dat 

waren in totaal zoveel kinderen, dat er 

op drie zondagen communievieringen waren 

in de Bonaventurakerk. Aangezien de meeste 

leerkrachten niet op het altaar durfden te staan, was 

ik de klos en ik vond het nog leuk ook. Ik had totaal geen 

muzikaal gevoel en dat bracht juf Toos ertoe om op te 

merken: “Kees, je staat een vierkwarts maat te slaan, terwijl 

het een driekwarts maat is!” Of andersom, dat weet ik nog 

steeds niet! 

Ieder schooljaar was er natuurlijk een kamp van groep acht. In de 

beginjaren was dat in Putten onder leiding van de meester van de 

zesde klas, meneer Hilhorst. Later zijn vele klassen onder leiding 

van meester Hans Vergeer op kamp geweest in Oldebroek, Heiloo 

en andere plaatsen. 

 

Meester Hilhorst nam het met het slapen niet zo nauw: ”Laat ze 

maar rustig hun gang gaan. Uiteindelijk vallen ze vanzelf in slaap.” 

Dat was waar, zo rond vier uur ’s nachts werd het uiteindelijk stil. 

En dan om kwart voor zes dook de eerste jongen op je buik om je 

wakker te maken. Ze hadden er alweer zin in! Natuurlijk ontstonden 

ook de eerste liefdes op zo’n kamp. Op de foto hiernaast zie je een 

apetrotse Frank Dijkstra naast Renata van den Hoogen staan.

In april 1984 namen meester Jan en meester Kees het initiatief om 

met de kinderen uit groep 6 en groep 7 een kindermusical op te 

voeren, genaamd de Gelukkige Leeuw. Het was een grote productie 

met mooie decors, verklede kinderen, muzikanten, etc. 

 

De hoofdrol werd gespeeld door Bert Ruys, die eigenlijk ziek was, 

maar onder het motto ‘The show must go on’, speelde hij de rol van 

zijn leven.

Op een echte katholieke school mocht het carnavalsfeest 

niet ontbreken. Allengs werd het feest groter en 

groter. Er kwam een prins, een Raad van Elf en 

natuurlijk kwam er ook een optocht door  

de wijk.

M
eester Jan en m

eester Kees
Ik ben in 1976 op De Schakel komen werken. De toenmalige directeur (of hoofd der school) Richard Hilhorst 

had een handige strategie bedacht bij het verwerven van personeel dat direct van de Pedagogische Academie 

kwam: hij belde gewoon de directeur van de Academie op en vroeg of ik geschikt was. 
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Wist je dat..?

In de eerste pakweg 30 jaar dat De Schakel bestond, kwam er vier keer per jaar een schoolkrant 

uit: voor de herfst- en kerstvakantie, rond Pasen en aan het eind van het schooljaar.

stencilen
Dat was een hele klus, waar veel ouders een bijdrage 

aan leverden. Behalve wat algemene informatie vanuit 

de schoolleiding was het vooral een krant voor de 

kinderen. Zij leverden de copy, alles nog met de hand 

geschreven. De leerkrachten sorteerden dat, zodat 

de stukjes over verschillende dingen gingen. Het was 

belangrijk voor de kinderen (en natuurlijk ook voor de 

ouders) dat ze zichzelf in die vier kranten tenminste 

twee keer terugzagen.

Nu zou alle copy al keurig getypt zijn en onder het 

kopieerapparaat kunnen. Destijds ging de gesorteerde 

copy met daarbij soms een eenvoudige tekening naar 

de coördinator van de schoolkrant. De familie Beer 

heeft dat lange tijd gedaan. De coördinator verdeelde 

de copy onder ouders die het uittypten op stencils. 

Een stencil bestond uit twee laagjes papier: een 

heel dun zwart laagje, een soort vloeipapier en een 

beschermblad. Had je een fout…heel lastig. Een beetje 

correctievloeistof erop en dan was het probleem wel 

op te lossen. Maar uiteindelijk was het maken van een 

stencil een hele klus. Als ik al denk aan het aantal keren 

dat ik tijdens het schrijven van dit stukje iets veranderd 

heb, dan had ik het beter maar eerst helemaal uit 

kunnen schrijven.

Als de copy weer bij de coördinator terug was, ging 

alles naar een ouder, die er wat plaatjes bij tekende. 

Lange tijd was dat meneer Polman. Dat deed hij (heel 

voorzichtig) met een scherp pennetje door te krassen 

in het zwarte blad.

Nu kon er gestencild worden. De coördinator 

trommelde de stencilouders op en die gingen in 

tweetallen meerdere dagdelen aan het werk. 

Het stencil kon op de machine vastgemaakt worden 

door gaatjes in het stencil en pinnetjes op het 

stencilapparaat. Het beschermblad ging er af. Er kon 

heel veel misgaan: stencils die scheurden, stencils 

met vouwen erin, te veel inkttoevoer, de machine die 

plotseling meerdere vellen papier pakte. Het was in elk 

geval nodig om goed op te letten en niet weg te lopen. 

En het was een hele kunst om de handen schoon te 

houden.

De laatste stap was het verzamelen en het nieten. 

Opnieuw werd er een groepje mensen actief. Later 

werd groep 8 hiervoor ingeschakeld. Na ongeveer drie 

weken was de krant klaar en kon naar de kinderen, één 

per gezin.  

Ook voor je eigen groep wilde je wel eens een stencil 

maken, maar dat probeerde je wel te beperken. Zoals 

hierboven duidelijk is geworden: het was een heel 

gedoe en kostte veel tijd.

Mijn laatste jaren op De Schakel werd er steeds te 

veel gekopieerd. Als we alles met de typemachine 

zouden moeten doen en de mogelijkheid van het 

kopiёren vanaf vandaag plotseling niet meer zouden 
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Tekst: Hans Vergeer 

Leerkracht bij De Schakel 

van 1972 tot 2015

hebben, dan zouden we behoorlijk met de handen in 

het haar zitten. 
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bedankt!
Bedankt allemaal voor het realiseren van dit 

waardevolle magazine. Veel leesplezier voor iedereen!

Norbert Bakker 

Directeur KBs De Schakel 

basisschool de schakel

Van Hogendorplaan 30

3445 CJ Woerden

(0348) 41 48 01

info@deschakelwoerden.nl www.deschakelwoerden.nl
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www.deschakelwoerden.nl


