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Beste ouders,  
 
We zijn begonnen, de kop is eraf, zoals de uitdrukking luidt. Ik heb de 

slingers nog even laten hangen…       De mooie bloem hierboven is een allium, maar werd door een 
van onze kleuters een ‘coronabloem’ gedoopt. 
 
1. Nieuwe leerlingen 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij nog twee nieuwe leerlingen mogen inschrijven. Hartelijk 
welkom Jessie en Anouk. We hopen dat het ook voor jullie een prettige en vooral leerzame tijd zal 
zijn.  
 
2. Nieuwe leerkrachten 
Ik had al beloofd dat ik de nieuwe leerkrachten van Stichting INIO aan u voor zou stellen. Hier zijn ze 
dan. Hun namen en hun onderwijsrichting: Loulou Drinkwaard en Marissa Durna voor het voortgezet 
onderwijs en Jacqueline Meeusen en Isa Smit voor het basisonderwijs. Twee oude bekenden zijn 
Irma Hop en  Pieter van der Vorm. 
Ik stel alle leerkrachten hieronder aan u voor. Aan hun eigen leerlingen en hun ouders hebben zij zich 
natuurlijk wat uitgebreider voorgesteld. 
 

Marissa de Veld- Durna is een 32 jaar jonge 
leerkracht. Zij woont met haar man en dochter (3) in 
een rustige wijk in Istanboel. Haar man is piloot bij 
Turkish Airways en zij werkt op de Nederlandse 
School in Istanboel, dus je kunt wel zeggen dat het 
een internationaal gezin is. Marissa is in 2016 
afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Nederlands 
van de Hogeschool Rotterdam en uit die tijd ken ik 
haar al, want niet alleen heeft zij vaak les van mij 
gehad, maar ook was ik beoordelaar bij haar LIO-

assessment. Ik ken dus haar kwaliteiten…       Zij 
geeft les in zowel basis- als voortgezet onderwijs. 
Haar hobby’s zijn lezen en koken en daarnaast 

De achtergrond was té mooi om weg te snijden :-) 
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probeert zij Turks te leren, want haar driejarige dochter die tweetalig wordt opgevoed, spreekt het 
inmiddels beter dan zijzelf.  
 
De volgende leerkracht die ik voor wil stellen is Loulou Drinkwaard. Zij 
is 22 jaar en net in het corona- studiejaar van 2019/2020 afgestudeerd 
aan de Lerarenopleiding Nederlands. Ook Loulou heb ik meermalen 
lesgegeven en bij haar was ik zelfs een van de twee beoordelaars van 
het eind-assessment voor het leraarschap. Dat examen kwam zij met 
vlag en wimpel door, dus ik ben reuzeblij dat ik haar heb weten te 
interesseren voor ons afstandsonderwijs. Juist door de covid-19 heeft 
zij  veel kunnen oefenen met digitaal lesgeven, kennisclips maken en 
instructie geven op afstand. Deze vaardigheden zullen in de komende 
jaren uitstekend van pas komen. Haar lesgevende kwaliteiten strekken 
zich uit van middenbouw basisonderwijs tot en met onderbouw 
voortgezet onderwijs. 
 

Jacqueline Meeusen komt nu eens niet rechtstreeks van ‘mijn’ 
lerarenopleiding. Althans… dat dacht ik. In het sollicitatiegesprek dat 
wij afgelopen zomer voerden, vertelde ze me dat zij in een nog verder 
verleden bij mij lessen had gevolgd op de pabo Inholland (toen nog 

Ichthus). Tja…      . In ieder geval heeft zij als twintigjarige al direct 
internationale ervaring opgedaan door als au pair in Frankrijk te gaan 
werken. Vervolgens heeft zij voor Esso en Shell gewerkt (weliswaar in 
Nederland) om ten slotte haar roeping te vinden in het onderwijs, 
waarin zij inmiddels alweer bijna twintig jaar ervaring heeft 

opgebouwd. Zij woont in Rijen en werkt in het aangrenzende Gilze. Voor Stichting INIO neemt zij het 
basisonderwijs voor haar rekening. 
 
Irma Hop kennen we al wat langer. Vanaf december 2017 woont zij met 
man en drie kinderen in Alabama. Zij is een zeer ervaren leerkracht die al 
vele jaren werkzaam is in het onderwijs. Na de pabo in den Bosch heeft 
zij nog onderwijskunde gestudeerd aan de Raboud Universiteit. De 
laatste jaren -voor verhuizing naar de USA- heeft zij zich met veel plezier 
gericht op het individueel begeleiden van leerlingen. Via Stichting INIO 
kon zij vanaf 2018 die lijn moeiteloos voortzetten. Een van de leuke 
dingen van het leven in de USA vindt zij het plannen van road trips door 
dat prachtige land en bijzondere bezienswaardigheden onderweg te 
zoeken. Daarnaast houdt Irma van lezen en van bakken en er staat dan 
ook elke week wel een ander baksel bij hen op de keukentafel.  
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Ook Pieter van der Vorm kennen we al langer. Hij woont met zijn vrouw en 
zoon (7) in Wenen. Hij geeft IB Nederlands aan leerlingen van de Vienna 
International School. Daarnaast begeleidt hij leerlingen online voor Dutch A 
(self-taught). Sinds 2019 werkt hij voor Stichting INIO. Pieter is een 
enthousiaste docent, die IB-leerlingen van al meer dan dertig internationale 
scholen onder zijn hoede heeft gehad. Naast het begeleiden van leerlingen 
adviseert hij docenten via het IB-Kenniscentrum VORM Tutoring, dat hij heeft 
opgericht. Pieter is een fervent lezer. Hij is eigenlijk dol op álle verhalen – of 
het nu gaat om (jeugd)theater of een mooie film in de bioscoop. Ook vindt hij 
het heerlijk om te wandelen in het Wiener Wald. 

 

Nog geen leerkracht, maar wel bijna is Isa Smit. Zij is 20 jaar en doet op dit 
ogenblik haar LIO-stage op een basisschool in haar woonplaats Rijen en zit 
daarmee in haar laatste jaar van de pabo op Avans Breda. Zij houdt van 
zingen, dansen en lezen.  Isa is een veelbelovend (onderwijs-)talent. Voor 
Stichting INIO werkt zij nu met enthousiasme aan het lespakket voor de 
groepen 1, 2 en 3. Wij hopen dat zij in de toekomst ook online lessen wil 
gaan geven.  

Zo heeft u een compleet overzicht van het lerarenbestand 
per september 2020. Ikzelf, Bart Bijl, ontbreek in dit 
overzicht, maar ik verwijs graag naar paragraaf 5 over het 
veertigjarig bestaan van de Stichting NOB. Ter gelegenheid 
daarvan ben ik geïnterviewd en dat is al zo uitgebreid, meer hoef ik daar niet aan toe 
te voegen.  
 
 

3. Nieuwsbegrip 
Nieuwsbegrip is door het CED in Rotterdam ontwikkeld om het leesonderwijs met actuele teksten te 
‘bevoorraden’. Het is geen methode op zichzelf, maar het geeft leerkrachten de gelegenheid om hun 
onderwijs in begrijpend lezen te doen met steeds nieuwe teksten. De teksten zijn aantrekkelijk 
omdat het altijd actuele onderwerpen betreft. Scholen (=leerlingen) mogen elke week suggesties 
inzenden voor het onderwerp van de volgende week. Het aardige is, dat de teksten op vijf 
verschillende niveaus worden aangeboden. Dat is vooral voor gezinnen leuk, omdat elk kind op eigen 
niveau de tekst kan lezen en er toch over hetzelfde onderwerp gezamenlijk gepraat kan worden. 
 
Wij gebruiken de teksten van Nieuwsbegrip graag. In het reguliere programma zijn daar geen 
opdrachten aan verbonden die moeten worden ingeleverd. Dat is ook niet nodig. De meeste winst zit 
hem in het lezen van zo’n tekst, moeilijke woorden uitgelegd krijgen (Nee, zeg dan niet tegen uw 
kind: “zelf opzoeken”, want gewoon voorzeggen is veel effectiever. Zo hebben kinderen van de leeftijd 
0 tot 4 jaar hun taal geleerd en dat is dus reuze effectief) en erover praten. De winst is namelijk: meer 
kennis van de wereld, een van de grote voorspellers voor een goed resultaat op tekstbegriptoetsen, 
en een grotere woordenschat.  
 
Praten over het onderwerp van de tekst, dus géén overhoring!  
In de skypelessen is Nieuwsbegrip bijna altijd een standaard onderdeel van de les. 
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De teksten van Nieuwsbegrip worden door het CED in de loop van de maandag aangeleverd. Dat 
betekent dat die op maandagavond, op zijn laatst op dinsdagmorgen op de ELO van Stichting INIO 
staan.  
Meestal komt er ook een filmpje bij dat door Jeugdjournaal speciaal voor Nieuwsbegrip gemaakt 
wordt. Dat filmpje is er NIET ALTIJD en krijgen wij bovendien pas op woensdag binnen. Dat staat dus 
pas op woensdagavond of op donderdag op de ELO. De laatste weken is er bovendien een hapering 
geweest bij onze leverancier van de filmpjes en nu ze er wel zijn, blijken ze niet altijd goed af te 
spelen/te downloaden. We werken natuurlijk aan een oplossing, maar gelukkig kunnen we ook 
zonder de filmpjes een goed gebruik van de teksten maken. 
 
4. Nieuws van het Kenniscentrum International Baccalaureate 
Ook de pre-IB- en IB-leerlingen van INIO zijn weer van start gegaan. Ze werken met het lesmateriaal 
dat ontwikkeld is door het IB-Kenniscentrum VORM. De afgelopen tijd zijn er weer diverse fraaie 
lespakketten gemaakt, waardoor de leerlingen nog meer mogelijkheden hebben om boeken te lezen 
die aansluiten bij hun niveau en interesse. De lessen voor IB zijn heel individueel en alleen mogelijk 
inclusief skypelessen en ook voor het pre-IB staat persoonlijke begeleiding uiteraard voorop. Die 
begeleiding is in handen van de docent Pieter van der Vorm. 
Sinds de samenwerking tussen Stichting INIO en VORM vorig jaar tot stand kwam, denken we na over 

een doorlopende leerlijn. Het IB-programma moet uiteraard goed 
aansluiten bij wat de INIO-leerlingen in eerdere jaren leren. Die aansluiting 
is op dit moment al heel goed. Om dit zo te houden (en nog beter te 
maken!) zullen Bart en Pieter ook dit jaar weer nauw met elkaar 
samenwerken. Zie voor meer informatie: www.vormtutoring.com  

 
5. Veertig jaar Stichting NOB 
Als onderwijsorganisatie die leerlingen in het buitenland van onderwijs voorziet, zijn wij aangesloten 
bij de Stichting NOB (= Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Deze stichting bestaat dit jaar 
veertig jaar en zo’n jubileum vraagt natuurlijk om een terugblik. Het NOB heeft mij gevraagd om een 
interview, misschien omdat mijn herinneringen aan Stichting NOB teruggaan naar het jaar 1987, toen 
die Stichting zelf nog in de kinderschoenen stond. Op een sollicitatieronde bij het NOB heb ik mijn 
vrouw ontmoet met wie ik mijn eerste internationale stappen zette op de American Community 
School in Cobham, Surrey.  
Voor wie het hele verhaal en nog heel veel andere verhalen wil lezen, is hier de link: 
 
https://nob40.nl/BartBijl/ 
 
6. Interactief voorlezen 
Ik had in de vorige nieuwsbrief beloofd om nog een keer in te gaan op voorlezen en dan vooral op 
interactief voorlezen. Dat moet ik echter uitstellen tot een volgende keer. De nieuwsbrief is zo al lang 
genoeg geworden… 
 
Tot slot 
Ik maak graag gebruik van vragen die mij tijdens gesprekken gesteld worden. Heeft u ook een vraag 
die u behandeld zou willen zien? Stuur die dan naar me toe, dan kan ik daar misschien een item aan 
wijden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Bart Bijl  
bbijl@inio.nl  
Stichting INIO 
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