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Graag willen we weer het een en ander met u delen op het 

gebied van de Stedenband. 

Hebben we u in de vorige Nieuwsbrief bericht dat het 

schoolproject op 25 maart in Příbram officieel van start 

zou gaan, dan kunnen wij u nu een enthousiast verslag 

aanbieden van deze start. 

Start van het project gewoontes en tradities in 

Europa 

Bezoek van 25 tot en met 28 maart 2015 

Jeannet Bolhuis, manager pedagogiek en ontwikkeling bij 

de SKH; 

Mirjam Entius, wijkmanager SKH; 

Mirjam van Beelen, adjunct-directeur BvBockxmeer; 

Peter Snoeks, stichting stedenband Hoorn Pribram; 

Melanie Pietserse, docent BvBockxmeerschool; 

Brechje Munnik, jeugdwerker stichting Netwerk. 

De bedoeling is dat er een  methode gaat komen met 

input van de Tsjechische en de Nederlandse mensen, die 

ingaat op de culturele en kunstzinnige vorming bij 

(jonge) kinderen.  

Het is daarin  de bedoeling dat we gaan kijken naar 

elkaars tradities en bijvoorbeeld bepaalde thema's uit 

gaan werken.  

Het project loopt tot half 2017. 

Bezoeken voor de komende periode 2015 zijn: 

- 20 april tot 24 april 8 personen naar Hoorn 

- juni (22 tot 26 juni) 10 personen naar Hoorn 

- oktober 12 personen naar Příbram 

- november personen naar Hoorn 

- 4 december 12 personen naar Příbram 

 

 

2016 

- 27 april personen naar Hoorn 

- mei 10 personen naar Příbram 

- oktober personen naar Hoorn 

- november 10 personen naar Příbram 

 

 

 

 

Toen we woensdag in Příbram aankwamen, hebben we 

daar onze spullen neergezet en zijn we eigenlijk meteen 

uit eten gegaan met een aantal van onze Tsjechische 

partners. 

Het is een samenwerking met meerdere Tsjechische 

scholen, waaronder  'Kindergarten'  (eigenlijk een beetje 

wat wij kennen als de vroegere kleuterschool),  hier gaan 

kinderen heen vanaf hun 3e jaar en ze blijven tot hun 6e 

jaar op deze school.  

Daarna ga je naar 'Primary school'. Op deze school zitten 

leerlingen van 6 t/m 15 jaar. Eventueel kunnen de 

kinderen wel eerder doorstromen, als ze echt goed 

kunnen leren. 

We hadden tijdens het eten veel gesprekken over de 

verschillen en overeenkomsten tussen het onderwijs zoals 

wij dat kennen en zoals zij dat kennen.  

Mirjam Entius en Jeanette Bolhuis zijn natuurlijk van een 

dagverblijf  en dat begrip kennen ze helemaal niet in 

Tsjechië. Ze stonden echt versteld van het feit dat je in 

Nederland na 10 of 12 weken na je bevalling weer aan 

het werk gaat.  

In Tsjechië blijft de moeder minimaal een jaar thuis, maar 

dit kan zelfs uitgesmeerd worden tot 3 jaar. Je blijft daar  

- ook al ben je drie jaar uit de running - gewoon 

verzekerd van je baan!  

Toen we vertelden over het dagverblijf,  reageerden ze in 

eerste instantie echt zo van: "Ahhh... Wat zielig voor die 

kinderen!"  

Na deze avond was mij al wel veel meer duidelijk over 

hoe het er in Příbram aan toe gaat en we werden alleen 

maar nieuwsgieriger naar de praktijk! 

Donderdag hadden we eerst een meeting op het 

gemeentehuis. We hebben de burgemeester ontmoet, een 

aardige man, die een aardig woordje over de grens 

spreekt.  
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Aftrap project met boven Příbramse - en daaronder Hoornse 

deelnemers 

Donderdag nog naar de Základní umělecká škola 

geweest, eigenlijk een combinatie van De Blauwe Schuit 

en de muziekschool Gerard Boedijn.  

Vrijdag hebben we 2 'Kindergarten' bezocht, waarvan één 

werkt vanuit de visie van Rudolf Steiner (d.w.z. De Vrije 

School visie). Bij de eerste Kindergarten werden we heel 

erg hartelijk ontvangen met heel veel hapjes (we hadden 

het ontbijt net achter de kiezen). De kinderen waren daar 

allemaal bezig met iets creatiefs (patronen op een 

papieren ei maken met een kroontjespen, gipsen beeldjes 

schilderen, leeg gezogen eieren schilderen, borduren). 

Deze Kindergarten was net gerenoveerd en het verschil 

tussen hoe de kleuters bij ons werken was niet heel groot. 

De 2e Kindergarten was duidelijk te zien dat zij werken 

vanuit een antroposofische inslag. Alleen maar natuurlijk 

materiaal, zoals schelpjes, houtjes...  Er stond een 

machientje waar je wol mee kon villen en grappig 

 

 

 

 

Meewerkende docenten van een van de Kindergarten 

was dat de medewerkster ons vertelde dat ze een digitaal 

bord hadden gekregen (ik dacht van de burgemeester), 

maar dat ze dat helemaal niet willen gebruiken! Ze 

hadden 'm dus staan omdat dat eigenlijk moest, maar hij 

was afgedekt met een kleed. 

Overigens hebben de kinderen op de Kindergarten al wel 

een soort vak over het kijken naar kunst en hoe je je met 

behulp van kunst kan uiten. De mevrouw die eigenaar is 

van de eerste Kindergarten die we bezochten, heeft zelf 

methodes geschreven. 

We hebben hier veel over gesproken tijdens het tripje en 

het lijkt ons ook heel leuk om een soort van CKV-pas te 

ontwikkelen voor heel jonge kinderen. Dit project richt 

zich namelijk vooral op kinderen in de leeftijd t/m 6. Hoe 

en of  zo'n pas er gaat komen, dat is nog niet duidelijk 

hoor! Maar het is wel een inspirerend idee! 

 

Leerlingen Waldorf Skola 
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Ook zijn we nog op bezoek geweest bij een Primary 

school, de Waldorf school, dus eveneens werkend vanuit 

de Rudolf Steiner filosofie.  

 

Jaarmarkt op de Waldorf Skola 

De eerste indrukken waren ontzettend leuk en leerzaam 

om mee te maken!  

Reisverslag door Melanie Pieterse, docent B. van 

Bockxmeerschool 

Verslag bezoek 7 docenten uit Příbram van maandag 

20 april tot en met donderdag 23 april 2015 

Na een lange tocht stapten er maandagavond  7 

vermoeide docenten en een chauffeur uit een busje vanuit 

Příbram. 5 vertegenwoordigsters van de Waldorfská 

škola en Kindergarten. 2 vertegenwoordig-sters van de 

projectorganisatie. 

Ze kwamen voor het eerste tegenbezoek in het kader van 

het project “tradities en gewoontes in Europa”, het 

project dat Hoorn voor 3 jaar lang aangaat met aan aantal 

scholen, en kinderopvang in Příbram. Dit was hun eerste 

bezoek aan Hoorn. Na het diner hebben we toch nog even 

een rondje gelopen door Hoorn en natuurlijk liepen  we 

ook even langs de  haven. Op dat moment waren ze met 

de 3D proefvoorstelling aan het oefenen , die de 

aankomst van De Halve Maen liet zien.  Dat was echt een 

prachtig gezicht. 

Dinsdag alweer vroeg uit de veren om eerst fietsen te 

gaan halen en vervolgens te zorgen dat de groep verdeeld 

in drieën  om 8.00 uur bij een van de in Hoorn betrokken 

onderwijsinstellingen aanwezig was. Hier hebben ze de 

hele ochtend mee gedraaid om het Nederlandse  

 

onderwijssysteem te leren kennen. Dit vonden ze erg 

inspirerend. Na een echte Hollandse lunch met een 

broodje kaas was het tijd om te ontspannen en werden de 

fietsen echt gebruikt op zoek naar bloeiende 

tulpenvelden. 

 

Hoornse lokaties bezoeken op de fiets 

Tijdens het diner is er met behulp van onze tolk, Anna 

van Vliet, uitgebreid gesproken over de ervaringen op de 

peuterspeelzaal, de basisschool  en de dagopvang. Het 

was voor de docenten, ondanks het feit dat er goed 

Engels of Duits werd gesproken, toch fijn om vragen te 

stellen in eigen taal. Tenslotte moet iedereen over en 

weer steeds in staat zijn om de ervaringen over te 

brengen. 

De volgende ochtend vroeg  ruilden de docenten de 

instellingen en volgden hetzelfde patroon als de 

voorgaande dag. De middag werd gebruikt voor een 

bezoek aan de stad. Na het diner op de fiets naar sporthal 

de Kreek alwaar een leraren volleybaltoernooi 

plaatsvond. Hier hebben nog enkele docenten uit Příbram 

aan mee gedaan. 
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Bijzondere interesse in de kinderopvang voor de allerkleinsten 

Na een heel  vroege vergadering donderdagochtend met 

alle partners zijn de docenten  weer vertrokken voor de 

lange terugreis naar Příbram. 

 

Het waren leuke, intensieve, inspirerende en  drukke 

dagen.  Op naar Juni wanneer de volgende groep gasten 

uit Příbram weer komt. 

Brechje Munnik, projectcoördinator voor de Stichting 

Stedenband 

Bezoek van Příbrams schoolkoor aan de Hoornse 

Stadsfeesten  

Onze Stichting heeft goede contacten opgebouwd met de 

Základní umělecká škola, school voor kunst en muziek. 

Omdat het ons leuk leek om een Hoorns muzikaal feest te 

delen met inwoners van Příbram en Stichting Netwerk 

haar podium ter beschikking stelde, konden wij het 

schoolkoor van bovengenoemde school uitnodigen voor 

de Hoornse Stadsfeesten. 

 

 

Inmiddels weten we dat de leerlingen en leiding van het 

koor ontzettend graag komen en nu zijn we van beide 

kanten druk bezig om de praktische zaken rond te krijgen, 

zoals b.v. onderdak voor de deelnemers.  

Onze Stichting probeert de groep als geheel ergens 

onderdak te verlenen. 


