Van hoog, hoger,
naar hoogtepunt in

Beste lezer,
Een bijzonder tijdschrift op een bijzonder moment voor een bijzondere
school. 100 jaar Antoniusschool in Heusden en dan zo modern zijn. Dat
is een tijdschrift waardig.
100 jaar geleden is er gestart met een school in Asten Heusden, eerst
nog jongens en meisjes gescheiden maar later samen. In die jaren zijn
er meerdere schoolgebouwen geweest maar sinds 2012 is het schoolgebouw een centraal punt in Heusden, ook omdat het samenwoont
met een multifunctioneel centrum. Daarmee staat de school midden in
de gemeenschap. En dat is belangrijk, want samen geef je richting aan
de toekomst van de kinderen. Er wordt wel gezegd “It takes a village
to raise an child”. Als het ergens mogelijk is om samen met het dorp
de kinderen groot te laten worden, dan zijn in Heusden alle ingrediënten aanwezig om dat te realiseren.
Er staat een prachtige school. Niet alleen het gebouw, maar ook het onderwijs dat er gegeven wordt
sluit goed aan bij de kinderen die er zijn. Er wordt een goede basis gelegd en daarnaast wordt er op
een onderzoekende manier lessen aangereikt. De Antonius is met z’n 100 jaar klaar voor de toekomst.
Ik feliciteer graag eenieder die daar in de afgelopen jaren een bijdrage aan heeft geleverd.
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Ik wens de Antonius nog een stralende toekomst en voor nu veel plezier met het lezen van alle informatie
over de afgelopen 100 jaar die in dit tijdschrift verzameld is.
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Het onderwijs in Heusden heeft in de afgelopen eeuw flinke veranderingen ondergaan. Niet alleen hoe er les gegeven
wordt ook de omgang met de juf en de meester is veranderd. Op de Antonius spreken we de meester of juf met
de voornaam aan, vroeger was dat met de achternaam. Het is nu allemaal wat losser, “de school is nu veel leuker”
hoorde ik laatst een oma tegen haar dochter zeggen toen ze samen de (klein)kinderen naar school brachten. De
lessen worden op een andere manier gegeven. “Vroeger was het strenger”, zeggen opa’s en oma’s. Ouders van nu
zeggen wel eens dat de leerkrachten van nu soms wel wat strenger mogen zijn. Het is anders nu…, daar zijn we het
allemaal over eens. De school is in honderd jaar tijd veel veranderd.
Het werk van een schooldirecteur is dan natuurlijk ook veranderd: “van hoofd der lagere school naar schoolleider”.
Vroeger was het hoofd van de school vaak ook de leerkracht van de zesde klas. Als schooldirecteur deed je alles in
je eentje. In 2020 is de Antonius één van de 24 scholen van stichting Prodas. Als schoolleider werk ik nauw samen
met mijn collega’s van de andere de scholen van cluster Asten. Mijn taken zijn heel divers en voor de klas staan dat
doe ik niet meer. Ik wil als directeur vooral een onderwijskundig leider zijn voor het team. Weten wat leerkrachten
nodig hebben zodat iedereen het beste kan doen voor de kinderen. In onze tijd leren kinderen op een moderne
manier. We leren van de meester of juf, we leren van digiborden en Chromebooks en…, we leren gelukkig nog steeds
heel veel uit boeken.
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Brainport juniorschool
De Antoniusschool werkt samen met scholen in de regio. Dit zijn scholen van andere schoolbesturen. Wij worden Brainport juniorscholen genoemd. Brainportscholen
betrekken regelmatig bedrijven en instellingen uit de omgeving bij het onderwijs.
De Antonius heeft jarenlang ‘de Petazzie’ gehad. Op de dag dat ‘de Petazzie’ was
gingen alle kinderen op bezoek bij een bedrijf uit Heusden of Asten. ‘De Petazzie’
is uitgegroeid tot het betrekken van de omgeving in ons thematisch werken. Bij
ieder thema staat iets uit onze regio in de aandacht. De kinderen vinden dit heel
interessant en leren op deze manier uit het dagelijks leven.

Juf Anja

41 jaar
geleden
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Juf France

In die tijd begonnen de eerste overleggen tussen de juffen
van de 1e klas en de kleuterleidsters. De integratie kleuterschool en lagere school tot basisschool heb ik dus volop
meegemaakt. Dat was niet eenvoudig. Het was even wennen
aan elkaar dus. Maar al gauw ging dat steeds beter.
Wat ik wel heftig vond was dat in die tijd mijn mede kleuterleidsters vertrokken en ik als enige de kennis van kleuteronderwijs had op de bassischool Sint Antonius. Dat betekende
dat ik collega’s bij moest scholen om een kleutergroep te
draaien. Meester Pieter Wijnen, meester Erik, Meester Bert
van Lierop, Juffrouw Annemie Swinkels, allen met het hart
voor kleuters op de juiste plaats.
Wat erg opviel was dat de deuren van alle groepen altijd
dicht waren. We wisten van elkaar nauwelijks wat we deden.
Zorgleerlingen? Die had je wel maar werden zo niet benoemd.
Er was helemaal geen zorgbeleid/structuur.
In de koffiekamer zag het blauw van de rook en de pauzes
waren een stuk langer. We hadden ook veel overblijvers die
in het handenarbeidlokaal zaten waar jan de conciërge ze
stilhield met de tv aan.
Op de Antoniusschool heb ik me kunnen blijven ontwikkelen
en verschillende taken gehad. Als kleuterjuf begonnen en in
bijna alle groepen les gegeven heb ik als intern begeleider
de zorgstructuur opgezet en gecoördineerd. Dat heb ik 10 jaar
gedaan. Als plaatsvervangend directeur heb ik in het manage-

Hier ben ik
op mijn plek
In Februari 2000 ben ik gestart op basisschool St. Antonius met groep 0, in
de speelzaal. De school was groeiende. De school hoorde toen nog bij SKOA;
Stichting Katholiek Onderwijs Asten. In 1997 ben ik afgestudeerd en na 3 lange
vervangingen in Helmond, Asten en Someren, kreeg ik mijn eerste eigen groep!
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mentteam mee mogen werken aan onderwijsvernieuwingen.
Samen met collega Ellen heb ik de plusklas opgezet: De L!FT.
Nu ben ik weer kleuterjuf en ga dit jaar afscheid nemen van
de Antoniusschool.
Met de ouders van de kinderen was altijd een hechte band.
Waar het eerst vooral ging om de vraag: is ie wel braaf?
Gaat het nu vooral over de ontwikkeling van het kind in zijn
geheel. Maar ook heel persoonlijke contacten. Ik heb hier
veel mooie prachtige momenten gekend. Maar er was ook
groot verdriet. Het overlijden van een leerling en collega was
zo ontzettend heftig, daar heb ik het nog wel eens moeilijk
mee. Dat verdriet blijft. Maar er is zoveel vreugde als je met
kinderen mag werken. Ze zitten allemaal in mijn hart. Nu ik
ze terug zie komen als vader of moeder met hun eigen kind,
blijft dat gevoel hetzelfde. Dat hebben die ouders niet altijd
in de gaten hoor. Maar als ik met zo’n grote stoere papa, die
ik als kleuter heb gehad, in gesprek ga, dan denk ik wel eens:
je moest eens weten…ik heb je nog bij mij op schoot moeten
troosten….
Ik heb veel collega’s leren kennen. En veel enthousiaste lieve
collega’s ook zien vertrekken. Die mis ik nog wel ja…..
Het mooiste wat ik altijd zeer gewaardeerd en bewonderd heb
is het enorme vertrouwen wat de heusdense ouders ons geven: namenlijk het allerbelangrijkste wat ze hebben aan ons
toevertrouwen: hun kind. En daar ben ik ze oprecht dankbaar
voor!

Er is in de jaren op de Antonius veel veranderd; kinderen, collega’s, directies, gebouw, methodes, bestuur, inzichten, werkwijzen, …. ga zo maar door. Het onderwijs is dynamisch. Eén ding is voor mij niet veranderd; het plezier in het werken
met kinderen. Elke dag hiervan genieten. Samen lachen, praten, ontdekken, verwonderen, spelen en leren. In al die jaren heb ik voornamelijk met de kinderen van
groep 3 gewerkt. Soms had ik groep 2-3 of groep 3-4 en een enkel uitstapjes naar
groep 5 of groep 1-2. En nu toch weer terug naar groep 3. Hier ben ik op mijn plek.

Juf Mariska

‘Mijn’ tuintjes
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Buiten bij het oude sch
oolgebouw zagen we reg
elmatig vanuit het klaslo
kaal vogeltjes, eekhoo
rns en andere diertjes
in
de
tuin. Vanuit onze nieuwe lokalen alleen maar
steen… Dat moest ande
rs vond ik. Met behulp
sponsering van ouders
van
en inzet van collega’s
ko
n ik voor elk klaslokaal
een tuintje realiseren om
vogels, insekten en ande
re diertjes te lokken én
om een moestuintje te
maken. Nog elke dag ge
niet ik hiervan!

Fijne
collega
’s
Vele jaren erg gezellig met Kim samengewerkt. Het laatste jaar samen op de Antonius hadden we zelfs
samen groep 3, de eerste en de laatste keer samen een groep. Vele tranen van het lachen zijn er gevloeid. Het gaf mijn werkdagen kleur. Mijn ex-collega Kim werd vriendin voor het leven.

December 2016: Slimste Mens van Heusden. Wij einidgden op plek 2 van de 20 teams. Het was een
leuke en gezellige avond in Hart van Heuze!
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Greenscreen

Trots!
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Heel trots verwijs ik iedereen naar de Antoniusserie “Op bezoek
EDU CAT ION IS LEAR NING
YOU DIDN 'T KNO W YOU DIDN 'T
bij…”. Deze serie geeftWHA
eenT kijkje
in de Heusdense huiskamers.
KNO W
Wat houdt onze kinderen na schooltijd bezig? Wat zijn hun verborRoy van den Reek
gen talenten? Welke sporten worden beoefend? En nog
veel
meer
www.
po-sk ills.nl
wat wij heel graag willen weten.

Hoe was het op de Antoniusschool
toen ik begon als leerkracht
In het jaar 1980 in de maand juli, ben ik geslaagd voor de P.A., Pedagogische Academie, in Eindhoven. Een zeer hechte groep verliet na 3 jaar P.A. Hemelrijken. Kansen
op een baan in het onderwijs waren er toen niet echt, er was een ruim overschot aan
basisschoolleraren. Basisschool, nee lagere school was het toen nog.
Ergens in februari 1981 kreeg ik via het Arbeidsbureau de kans om te gaan
solliciteren op een school in Asten-Heusden. Aswoensdag 1981 was mijn eerste
officiële werkdag. Ik maakte toen kennis met de leerkrachten en kinderen van de
St. Antoniusschool in Heusden. In vergelijking met nu was het merendeel van de
leerkrachten man, de dames waren in de minderheid. Persoonlijk kende ik niet
echt iemand van de collega’s, behalve de conciërge. Die had ik wel eens gezien
op het schietterrein bij ons thuis achter het huis. Ook zijn vrouw en één van zijn
dochters werkten op die school, beiden als leerkracht.
Medio oktober 1981 ging één van de leerkrachten met zwangerschapsverlof en ik
kreeg de kans om haar te gaan vervangen. Niet als leerkracht van een klas, maar
voornamelijk als juf die leerlingen probeerde bij te spijkeren, op gebieden waar
ze extra instructie nodig hadden. Verder mocht ik helpen bij de handvaardigheidslessen, de lessen in borduren, breien en haken en elke week in de eerste
klas (groep 3) als ouders leesspelletjes kwamen spelen met hun kinderen.
Dat was het begin van mijn echte start als leerkracht in Heusden. Alle leerkrachten werden toen aangesproken met hun achternaam. Ik had een kettinkje om
met mijn voornaam erop. Dat zorgde ervoor dat ik niet lang op school juffrouw
Lomans werd genoemd, maar eigenlijk als één van de eersten met mijn voornaam, juffrouw Pia.
• Een directeur was er niet, wel een hds, hoofd der school.
• Combinatiegroepen, omdat de groepen te groot waren. Leerlingen die zelfstandig konden werken kregen vaak een plekje in die groepen. We hadden een
grote aula en een handenarbeidlokaal met daarin een flinke muur vol informatieboeken.
• De conciërge zorgde voor vermeerdering van briefjes, werkbladen en toetsen.
Dat deed hij in een ruimte waar weinig ventilatie was, met een sjekkie in zijn
mondhoek, op machines die een flinke inktgeur achterlieten in de ruimte. Ook
zorgde hij voor het archief van deze brieven, door de doorslagen op te hangen
aan zelfgemaakte kleerhangers.

Juf Pia

kracht
“Je werd als leer
aam
met je achtern
.”
aangesproken

Autonomie mét
verbinding
Het vak van leerkracht is een vak waarbij het woord ‘autonomie’ vaak genoemd wordt. Natuurlijk, je staat voor een groep
kinderen en gedurende een schooljaar geef je alles om het
beste uit de kinderen te halen. Je bent autonoom in je doen
en laten. Deze autonomie probeer je ook over te brengen op
je leerlingen; dat wat je goed voor jezelf regelt, hoeven anderen niet voor jou te doen.

“Op naar de
volgende
100 jaar
voor Heusden
en de Antonius!”
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In dit schooljaar, augustus 2019, kwam ik voor het eerst op de Antonius.
Ik viel direct met mijn neus in de boter! De school bestond 100 jaar!
Dat is een hele geschiedenis, wel 100 schooljaren, een heleboel veranderingen en gebeurtenissen en minstens zoveel herinneringen.
Over de geschiedenis kan ik helaas niet meepraten, maar ik hoop wel
dat ik mijn deel kan en mag bijdragen aan de toekomst van de school.
Op naar de volgende 100 jaar!

Anekdote uit de klas

Autonomie kan in mijn ogen niet los gezien worden van verbinding. Verbinding met de kinderen in je klas, verbinding
met je collega’s, verbinding met de ouders van je leerlingen
én verbinding met de omgeving rondom de school. Pas dan
kun je de autonomie optimaal tot bloei laten komen.
Vanuit dat oogpunt zie ik in Heusden de verbinding tussen
diverse geledingen in het dorp. Dat begint natuurlijk al met
het geweldige gebouw Hart van Heuze waar bovenstaande
slogan al zeer zeker van toepassing is. Diverse partijen in het
gebouw handelen autonoom, maar zonder verbinding levert
dit onvrede en onrust op.
Daarnaast zie ik korte lijntjes met verenigingen en andere
partijen in het dorp. Voor elkaar wat kunnen betekenen wordt
hier als vanzelfsprekend gezien.
Zelf heb ik dit schooljaar genoten van de voorbereiding op
ons eeuw-feest. Samen met Willy en Roy heb ik de kar meegetrokken. Ook hier weer ‘Autonomie mét verbinding’. Geweldig hoe wij, samen met alle bovengenoemde partijen, deze
prachtige feestweek vorm hebben gegeven!

Een mooie toekomst

Juf Pauline

Juf: ‘De meesters en juffen gaan staken. Dan gaat de school dicht, omdat we aan de
baas van het land willen laten zien dat we niet genoeg meesters en juffen hebben.’
Kleuter: ‘Maar dan wil ik wel lesgeven hoor, juf! En ik doe het ook nog gratis!’

Meester Joost
IPC: thematisch werken
op de Antonius

Het onderwijs verandert voortdurend. Discussies over de veranderende maatschappij, het voorbereiden van onze kinderen op banen die wellicht op dit moment nog niet eens bestaan….. Hoe bieden wij ons onderwijs zo betekenisvol
aan, in een passende, herkenbare context?
In dat kader zijn we vorig schooljaar begonnen met thematisch werken. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, ICT, muziek, handvaardigheid,
tekenen, burgerschap, internationalisering, in een thematisch jasje gegoten.
IPC: International Primary Curriculum.
Startpunt: een enthousiasmerende activiteit met als doel leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Kennisoogst: activeren en
vastleggen van voorkennis. Uitleg van het thema: leerkracht legt aan de hand
van leerdoelen uit wat kinderen gaan leren. Onderzoek: elke taak start met een
onderzoeksactiviteit. Verwerking: na het onderzoek gaan kinderen aan de slag
om iets te maken. Afsluiting: iedere thema wordt feestelijk afgesloten waarbij
kinderen de kans krijgen terug te kijken en anderen kunnen laten zien wat ze
hebben geleerd.

Door het werken in thema’s is er veel ruimte voor de eigen inbreng
van kinderen. Leerlingen zijn actief betrokken bij de lessen en leren
daardoor meer. De leerwand in de klas is de spil van dit thematisch werken. Gedurende een thema wordt de leerwand aangevuld.
Daarnaast hebben we in de aula een grote leerwand waar we de
thema-ontwikkeling van alle groepen vormgeven.
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“Het mooiste
dat je kunt
worden
is jezelf.”
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Ik ben Famke Wismans, leerkracht van groep 7-8 op deze fijne
school. Ik vind het erg leuk om in de bovenbouw te werken. Doordat de kinderen wat ouder zijn, kun je van alles met ze bespreken.
Ze leren zichzelf steeds meer kennen en weten steeds beter; wie
ben ik, waar ben ik goed in en wat vind ik nog lastig. Ik vind het
juist leuk om daar mee bezig te zijn, ze daar een stapje verder in
te helpen.
De minder dagelijkse activiteiten geven wat extra’s na alle lessen
die gedaan worden. Het is zo leuk om met de klas surprise te doen
en te zien hoe iedereen kei hard zijn best doet om er iets moois van
te maken. Zien hoe fijn ze het vinden om een ander blij te maken.
En hoe leuk om zelf ook iets leuks te krijgen!
Met groep 8 op kamp is toch wel een super afsluiting van een
schooljaar. Het hele jaar met elkaar hard gewerkt, veel mee gemaakt
en dan... vooral veel lol maken! Kampvuur, barbecueën, weinig slapen, veel fietsen, zwemmen, bonte avond en ga zo maar door. Ik
hou ervan!
Een mooi extraatje is de waardering die je krijgt van kinderen en ouders. Dat is niet waar je het voor doet. Maar het geeft wel een goed
gevoel als ze zich daarover uitspreken. Dan ben ik erg dankbaar.

en!”

Juf
Famke
Wij werken sinds 2 jaar met IPC, een mooie manier om thematisch te werken en kinderen vaardigheden aan te leren. Het
project: “Red de wereld” weet ik nog goed... We hadden met de
kinderen samen een prachtig regenwoud gemaakt met echt alles
er op en er aan. Kinderen kwamen ‘s morgens al binnen om er
weer iets in te zetten of hangen van thuis. Op een dag moesten
we het regenwoud “vernietigen”, de kinderen kwamen binnen en
waren helemaal ontdaan. Overal afval, overstromingen, brand,
bomen gekapt... het kwam echt binnen. Ik geloof dat ze het nooit
meer vergeten en ik ook niet!
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Musical
Wat een werk, zo’n musical! Er gaat een hoop tijd in zitten, soms ook stress
of frustratie. Gaandeweg denk ik wel eens, waarom doen we dit ook alweer...
Maar als ik dan bij de generale repetitie sta te kijken, niks meer mag zeggen
en alleen mag kijken. Dan schiet ik toch wel even vol... Wat is het mooi om
te zien hoe zo’n groep hier samen naar toe werkt. Wat groeien ze dan enorm
als personen. Wat ben ik dan ontzettend trots en blij dat ik dit samen met
hun mag doen.

Juf Esther

Alles wat je aandacht geeft groeit!
Sinds het schooljaar 2018-2019 ben ik werkzaam op BBS
Antonius als intern begeleider. Als intern begeleider houd ik me
onder andere bezig met leerlingenzorg. Dit is een taak die geleidelijk in de jaren ’90 is ontstaan en voortvloeit uit de “weer
samen naar school” regeling van 1992. Dat betekent dat ik in
gesprek ga met ouders, leerkrachten en leerlingen over een
bepaalde zorg van een kind. Soms gaat het om onderzoek voor
een leerling, of om extra begeleiding, of zorgen in de thuissituatie, of conflictsituaties, of leerachterstand of…... Ik help
zoeken naar een ‘oplossing’ voor de zorg en probeer de juiste
verbindingen te leggen tussen de juiste mensen.
Daarnaast ben ik ook bezig met resultaten en opbrengsten van
de school. Hoe verloopt het in de klassen? Hoe staat de school
ervoor op het gebied van rekenen, lezen, spelling? Dit wordt
in kaart gebracht met een trendanalyse. De kwaliteit van het
onderwijs op de leergebieden wordt hier mede door bekeken.
Op dit gebied is ook veel veranderd. Meten is weten en dat
doen we continu binnen onze school.
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Ten slotte heb ik veel contact met externen. Dyslexie onderzoek
bij een logopedist of Veilig thuis over een thuissituatie of onderzoek op gedrag bij een zorgaanbieder of speltherapie.
Waar vroeger alles meer gescheiden was, zorg en onderwijs, proberen we nu steeds meer de verbinding te leggen. De lijnen tussen zorg en onderwijs zijn hierdoor meer lokaal georganiseerd.
Er is veel veranderd in 100 jaar onderwijs. Van de leerkracht
bepaalt naar we bepalen het samen, in overleg. Dat heeft op
het gebied van leerlingenzorg ook veel doen veranderen. Diagnoses die vroeger niet bestonden tot een hoeveelheid aan
diagnoses en begeleidingsvormen die er nu zijn.
Op de Antonius geloven wij dat de leerlingenzorg belangrijk is
en dat we extra aandacht moeten hebben voor de leerlingen
die dat nodig hebben. En we geloven in de kracht van samen.
Samen met ouder en kind op zoek naar het juiste pad voor
de leerling.

Conciërge
met veel plezier
Ik ben Jan Slegers en ik werk al 35 jaar op de Antoniusschool, daar ben ik in 1985 begonnen als conciërge,
voor alle voorkomende werkzaamheden. Dat doe ik
nu nog steeds met heel veel plezier. Ik heb ongeveer
25 jaar het overblijven verzorgd. Dit deed ik voor de
kinderen die van heel ver weg moesten komen. Verschillende ouders hielpen mij daarbij, dat was een
mooie tijd. Volgend jaar mei 2021 ga ik met pensioen.
Wat zal ik de Antoniusschool, mijn collega’s en de
kinderen ontzettend missen. Werken op de Antoniusschool heb ik altijd heel graag gedaan!
groetjes Jan
Naast Jan werkt Joey Hoebergen sinds 2015 met veel
plezier als vrijwilliger op de Antoniusschool. Joey
helpt Jan zoveel als hij kan. Samen zorgen ze voor
een fijn gebouw.

20
10
“Wie weet wat de
toekomst ons nog
gaat brengen!”
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Juf
Wille

Mijn naam is Wille Peeters. Sinds 2010 ben ik werkzaam op de
Antoniusschool als leerkracht. Ik voel me al langer verbonden
met onze school door eerdere stages en vervangingen. Ik ben
gestart met de opleiding tot onderwijsassistent. In mijn laatste
jaar liep ik stage op de Antonius in de groepen 3, 3-4 en 4 bij
Kim, Mariska en Marieke. Deze stage duurde een half jaar en
ik was er elke dag. Ik voelde me al snel thuis. Na het behalen
van mijn diploma ben ik begonnen aan de lerarenopleiding. In
mijn derde en laatste jaar van de opleiding mocht ik opnieuw
in Heusden stage lopen. Ditmaal in groep 4 bij Kim Jansen. Het
oude gebouw kende ik nog op mijn duimpje. Na het afstuderen
begon ik met vervangen. Ik heb op verschillende scholen van
Prodas lesgegeven maar in oktober mocht ik weer voor een paar
weken terug naar de Antonius. Daarna heb ik enkele jaren op
andere scholen gewerkt tot ik in 2010 een vaste baan kreeg.
Intussen heb ik bijna alle leerjaren gehad op de Antonius. Van
groep 1 tot en met groep 8. Mijn onderwijshart ligt bij de middenbouw. Inmiddels hebben we het oude gebouw verruild voor
een spiksplinternieuw gebouw en zijn er collega’s gekomen en
weer gegaan, we werken intussen met IPC (International Primary
Curriculum) waarbij we een omslag hebben gemaakt van kennisoverdracht naar het aanleren van vaardigheden. We willen beter
worden! Verder groeien en samen van onderwijs genieten.

Antonius, de school
waar ik me thuis voel!

In 1997 kwam ik voor het eerst invallen op de St. Antonius school. Na drie jaren van vervangen bij een andere
stichting kreeg ik in 2000 mijn vaste aanstelling op de
St. Antoniusschool aan de Pastoor Arnoldstraat. Later, in
verband met de bouw van de nieuwbouw, zijn we naar
het noodgebouw op het terrein van Hartman verhuisd.
De laatste verhuizing is naar de nieuwe locatie aan de
Heikamperweg geweest. De Antoniusschool is voor mij
de school waar de kinderen centraal staan, waar je als
leerkracht kijkt naar de talenten van het kind en waar je
het begeleidt bij zijn of haar ontwikkeling. De Antoniusschool staat voor ontdekken, ervaren en leren.
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“Niet loslaten,
maar anders
vasthouden.”

19
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“Van proberen, kan je leren!”

De betrokkenheid van kinderen, ouders, grootouders en de samenwerking met het team geven voor mij de saamhorigheid aan.
Samen ontdekken, creëren en beleven is de inspiratie voor mijn werk. In de loop der jaren zijn er veel ontwikkelingen in het
onderwijs en wisselingen van collega’s geweest. De mooiste activiteiten die bij de Antoniusschool horen zijn o.a. onze introductiedagen, het kamp van groep 8, het openpodium, de musical, cultuureducatie, de techniekmiddagen, de Bieb op school, de
vele tentoonstellingen, ons Kabouterpad bij de kleuters (een van de vele IVN projecten), de gezamenlijke activiteiten met Korein,
ons eigen vlogteam, de bedrijfsbezoeken en gastsprekers in de klas. Dit is een kleine opsomming van alle leuke dingen die we
zoal met elkaar ondernemen.

Juf Willy

Werkgeluk
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Momenteel volg ik een opleiding tot toekomst bewust schoolleider.
De eerste studiedag die ik in mocht vullen voor het team stond in
het teken van werkgeluk. Dit thema koos ik vanuit mijn eigen waarden en overtuigingen. Leerkracht zijn is een mooi vak, maar zoals
het vak leerkracht er tegenwoordig uitziet vraagt het ook wat van
leerkrachten. Dan is het belangrijk dat je als professional goed in je
vel zit en je bewust bent van je eigen werkgeluk. Door iedere dag
te beseffen waar je dankbaar voor bent, bouw je je geluksgevoel
op. En daarmee vergroot je jouw veerkracht.
Ik zie mooie dingen ontstaan hier op de Antonius en ben trots om samen met dit team
aan de slag te gaan voor toekomstbewust onderwijs voor de kinderen van Heusden!

Juf Willeke

Tractors, loaders
en ploegen
In augustus 2005 begon ik op de St. Antonius in Heusden te werken.
Heel hartelijk ontvangen met een bosje wilde bloemen uit de eigen
tuin van de directeur. Heel enthousiaste collega’s over mijn komst,
waarvan er één bij mij in de klas zat op een school waar ik na mijn
afstuderen was gaan invallen.
Het was geweldig om te zien en horen hoe de meeste kinderen op
de St. Antoniusschool genoten van het buitenleven. De zandbak was
gigantisch groot en er werd in ‘gewerkt’ met ‘tractors’, ‘loaders’ en
‘ploegen’ alsof de kinderen op het ‘echte land’ bezig waren. Die tractors, loaders en ploegen, waren omgebouwde trekkarren of duwkarren met hier en daar wat attributen vastgebonden met wat touwen.
Wat een fantasie en creativiteit!
Ik ben in Heusden begonnen in groep 5, een heel bijzonder jaar met
bijzondere kinderen en een heel fijne collega. Door de jaren heen
heb ik in vele groepen met veel plezier les gegeven. In 2010 heb ik
mijn 25 jarig onderwijs jubileum op de St. Antonius mogen vieren.
Het was een geweldige dag voor mij en ons gezin, vooral door het
zien van al die vrolijke, enthousiaste, betrokken gezichtjes van alle
kinderen.

Hoe kijken de kinderen van nu
naar de school van de toekomst
Ik denk dat als je ziek bent
dat je dan een hologram op
school zet waarbij je alles
kan zien via het hologram.
Het hologram neemt dan
jouw dag over als je ziek
bent.
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De L!FT

t kindest hoop ik da
Voor de toekom
elkaar,
an geven aan
ga
s
le
r
ee
m
ren
en geven
oudere kinder
bijvoorbeeld
ere kinderen.
les aan de jong

st
e in de toekom
Ik denk dat w
er
kiezen wanne
zelf kunnen
el
ol gaan en w
we naar scho
an
dan krijgen. D
ke lessen we
de
n dagje naar
kun je ook ee
en
je een keer ge
speeltuin als
hebt.
zin in school

De meesters, digitaal rijbewijs en gezelligheid!
Juf Ellen

We probeerden met ons lesaanbod aan te sluiten bij de
verschillende behoeftes van de kinderen met hun vele talenten. Dit is één van de redenen geweest waarom we de L!FT
hebben opgezet. Een stukje extra aanbod voor kinderen die
erkenning nodig hadden van hun talenten. Zodat kinderen
leren ermee om gaan, zichzelf beter leren begrijpen en zo
anderen beter te leren begrijpen. De L!FT was een plaats
waar kinderen ‘echt’ zichzelf konden zijn en zagen dat er ook
anderen zijn met dezelfde vragen en gedachten.
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De L!ft:

Vroeger had ik op de Antonius nog veel mannelijke collega’s. Dat waren allemaal full-timers. Tegenwoordig is dat wel
anders. Nu heb ik meer vrouwelijke collega’s, waarbij het aantal part-timers veel hoger is dan het aantal full-timers.
Je kunt je voorstellen dat dit een andere dynamiek met zich meebrengt. In de koffiekamer wordt er gesproken over
dameszaken zoals: wat koken we, nieuwe mode en creatieve hobby’s. Gelukkig werken er op de Antonius nog enkele
mannelijke leerkrachten, de meesters.
Aan het begin van mijn carrière heb ik een aantal jaren een kleutergroep gedraaid. Hiervoor heb ik nog een extra
cursus gevolgd. Bij het onderwijs aan deze kinderen heb ik vooral moeten wennen aan “de georganiseerde chaos”.
Je bent met veel dingen tegelijkertijd bezig. Vroeger was een meester bij de kleuters een vreemd gezicht, dat zag je
niet vaak. De kinderen vonden het leuk, ze waren snel aan mij gewend. Lesgeven aan de wat oudere kinderen past
echter beter bij mij!
Met het aanbreken van het digitale tijdperk werden we verplicht om ons bij te scholen, het digitaal rijbewijs te
halen. Na enkele bijeenkomsten hebben we daar een examen voor moeten af leggen. Een enkeling viel in een aparte regeling en mocht de cursus overslaan. Gedurende de jaren daarna verdwenen de krijtborden uit de klassen en
kregen we digiborden. Dat was wel even wennen, maar nu weten we niet beter en is het digibord niet meer weg te
denken uit onze klas.
Je kon er de klok op gelijk zetten: iedere vrijdagmiddag tijdens het
overblijven vaste prik: friet eten! Wat hebben we dit lang gedaan! Ik
heb ook eens een weddenschap gewonnen met een collega, over wie
het meeste met de fiets naar school kwam in dat schooljaar. En ja
hoor… de prijs was een frietje met en een snack naar keuze.

Een nieuw gebouw
Bij het betrekken van het nieuwe gebouw is de naam St. Antonius veranderd in
BBS Antonius. Een mooi gebouw waarin en waaraan sindsdien ook al weer veel
veranderd is. Het onderwijs kenmerkt zich door voortdurende veranderingen.
Wat niet verandert is de voldoening, de blijdschap die de stralende gezichtjes
van de kinderen mij geven!

Meester Eric
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Neem maar de tijd
om te groeien
te stralen
om tijdens het ontdekken
soms te verdwalen
te beleven, verwonderen
met jouw blik en hart open
en weet dat wij
altijd
met jou mee zullen lopen
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