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De term duurzaam is behoorlijk aan devaluatie ten prooi 

gevallen. Werd je 20 jaar geleden nog weggezet als geiten-wollen-

sok (ik dus) als je het had over energiebesparing, afvalscheiding 

of nog erger; het verkleinen van je ecologische footprint. 

Tegenwoordig val je bij het weldenkende deel der mensheid 

behoorlijk uit de toon als je deze termen niet omarmt. Ieder 

bedrijf heeft een duurzaamheidspagina  toegevoegd op de 

website, heb je dat niet dan kun je het schudden. En wat leveren 

ons die goede voorbeelden dan allemaal op? Dat het beter gaat 

met onze planeet? Nog lang niet goed genoeg als ik de cijfers van 

de wetenschappers mag geloven en dat doe ik graag.

Je zou van onze overheid mogen verwachten dat ze ons gidsen 

naar een betere wereld. Deze ballon werd de afgelopen periode 

meerdere keren lek geprikt. Ik noem de gemiste kans om de BTW 

op groenten en fruit naar 0% terug te brengen, het niet invoeren 

van de suikertaks, het na eerst subsidiëren van de warmtepomp 

(van het gas af!) nu de eigenaar ondanks “energieplafond” laten 

bungelen met de gestegen elektraprijzen, het straks niet meer 

salderen van de zonnepanelen opbrengst van je eigen dak tot en 

met de bruinkoolwinning bij onze oosterburen. Ja ook daar kunnen 

ze er wat van. Rare optelsom eigenlijk maar het maakt alleen 

maar duidelijker dat je voor jezelf op moet komen, voor je eigen 

kinderen en kleinkinderen, desnoods voor die van je buren. Voor 

hun toekomst, gewoon zelf aan der bak. Duurzaam is een kwestie 

van doen, ieder dag weer. Deze week kreeg ik een mooi voorbeeld 

in mijn schoot geworpen. Trouw sportschool lid Margreet B. kwam 

hardlopend naar onze club om haar 30 minuten workout te komen 

doen en aan haar spierkracht te werken. Navraag leerde dat ze haar 

elektrische auto aan de laadpaal bij een bekende grootgrutter 1,5 

km verderop had staan en ook weer terug ging hardlopen. Moraal 

van het verhaal; emissie arme auto opladen kan tegelijkertijd met 

werken aan conditie en spierkracht. Je moet het allemaal wel zelf 

doen…..
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Als bezoeker word je blij van het 
poppetje in vrolijke kleuren: het 
logo van CBS Op ‘e Hichte dat 
boven de knaloranje deuren de 
voorgevel siert. De school kreeg 
per 1 mei vorig jaar een nieuwe 
directeur, Petronella Sijbrandij 
uit Sneek. Daarvóór werkte ze 
vier jaar als directeur van de 
Van Haersma Buma School in 
Hommerts. 

Directeur Petronella Sijbrandij ziet 
veel mogelijkheden om nóg meer 
uit het prachtige multifunctionele 
gebouw, het mooie schoolconcept 
en het enthousiaste, ambitieuze 
schoolteam te halen. Bij voorkeur in 
samenwerking met de andere partij 
onder het fraaie dak: Kinderwoud. 
Zo’n acht maanden na haar start 
zijn de eerste veranderingen 
voelbaar, zichtbaar en wordt er hard 
gewerkt aan het herijken van de 
(onderwijs-)visie van de school. 

DOORONTWIKKELING
Petronella: “Inmiddels hebben 
we meerdere bijeenkomsten 
gehad om te praten over onze 
schoolontwikkeling. Wat kenmerkt 
onze leerlingen, wat hebben 
zij nodig, wat vinden wij als 
onderwijsteam belangrijk? Wij 
willen dat leerlingen zich prettig 
en veilig voelen, met plezier naar 
onze school gaan en goed in hun vel 
zitten. Daarbij zijn rust, structuur 
en duidelijkheid belangrijke 
voorwaarden. We vatten dat alles 
samen in het woord ‘welbevinden’. 
Alleen zó kan een kind tot optimale 
groei komen.”

Om een hecht team te vormen, 
is het van belang om veel met 
elkaar te delen. Daarom werd 
het nieuwe schooljaar afgetrapt 
met een bijeenkomst om met 
elkaar van gedachten te wisselen 
over onderwijsideeën voor de 
school. “Vorige week was er een 
gastspreker aanwezig om samen 

met het team te praten over wat 
ons drijft. Hoe zien wij Op ‘e Hichte 
in optima forma? Waar voldoet 
onze ‘droomschool’ aan? Hoe houd 
je de schoolvisie levend en hoe 
herken je deze visie in ons dagelijks 
handelen? Deze werkwijze haakt 
prima aan bij de kernwaarden 
eigenaarschap, verbinding en 
respect die wij als school van 
Palludara uitdragen.”  

DE SCHOOL GROEIT EN HEEFT 
VEEL TE BIEDEN
Wat kenmerkt Op ‘e Hichte verder 
als school en team? Petronella: 
”De kinderen op deze school 
voelen: jij mag er zijn! We zijn een 
team met een open, toegankelijk en 
gastvrij karakter. Een goede relatie 
met de ouders en/of verzorgers 
is daarin onmisbaar; zij kennen 
hun kind natuurlijk het beste. We 
hebben veel om trots op te zijn. 
De kanjertraining bijvoorbeeld: 
lessen met oefeningen om de 
sfeer in een klas goed te houden 
of te verbeteren. Onze leerlingen 
leren positief te denken over 
zichzelf en anderen en om hun 
problemen zelf op te lossen. Ook 
dát is eigenaarschap, net als de 
rapportfoliogesprekken die wij 
met onze leerlingen voeren. 
Zij verzamelen zelf eigen werk 
hiervoor, waar ze trots op zijn. Zo 
zien wij goed welke ontwikkeling de 
leerling doormaakt; deze bespreken 
we met de leerling en de ouder/
verzorger.” 

Ook de fijne sfeer op de mooie 
dorpsschool spreekt mensen aan. 
“Er is toenemende interesse,” meent 
de directeur, “bijvoorbeeld vanuit 
de nieuwe wijk Harinxmaland. 
Vanwege het groeiende aantal 
leerlingen starten we in maart 
met een extra kleutergroep. Dus 
ja, we zijn trots en blij: we groeien, 
letterlijk en figuurlijk!” 


