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Beste collega’s  
Nog een paar dagen en we sluiten het jaar 2016 af. 

De kersttijd is voor velen een moment van vrije 

tijd, een tijd om op adem te komen. Na een jaar 

hard werken is een tijd van ontspanning zeker op 

z’n plaats. Zonder ontspanning is iedere inspanning 

onmogelijk. De boog kan niet altijd gespannen 

staan. De Kersttijd geeft ruimte voor reflectie. Hoe 

was het afgelopen jaar? Hoe deed ik mijn werk? 

Wat is er in ons privéleven gebeurd? Het is goed 

om even in onze achteruitkijkspiegel te kijken; dat 

stemt tot nadenken en bezinning  

om vervolgens onze  

bezigheden weer met  

nieuw elan op te pakken.  

Visible Learning 

Bij LEV hebben we het  

afgelopen jaar met name  

nagedacht over ‘leren’,  

leren op alle lagen, zoals we  

dat noemen in ons koersdocument.  

Ik vind dat we op directieniveau daar behoorlijk in 

geslaagd zijn. Onze vergaderingen hebben meer en 

meer een lerend karakter gekregen. Wij hopen en 

verwachten dat die ontwikkeling zich in de scholen 

voortzet. In de maand november was John Hattie 

in Nederland. Op uitnodiging van Onderwijs Advies 

bezocht ik het congres waar John Hattie sprak. 

Hattie is de auteur van het boek Visible Learning. 

Hij heeft een onderzoek gedaan naar wat het 

meeste impact heeft op het verbeteren van 

onderwijs. Het zal je niet verbazen dat zijn 

conclusie is dat de overtuiging en betrokkenheid 

van leraren behoren tot de belangrijkste factoren 

die van invloed zijn op de leerresultaten. “Kijk bij  

het lesgeven door de ogen van je leerling en help  

hen hun eigen leraar te worden”. De vragen die 

daarbij passen zijn: in hoeverre was ik het 

afgelopen jaar een bevlogen en gepassioneerde 

leraar?  Heb ik het verschil weten te maken? Heb ik 

mijn leerlingen echt laten leren?  

De achteruitkijkspiegel voor ons privéleven toont 

ook vele gezichten. Mooie gebeurtenissen, ziekte, 

ups en downs. Ze wisselen elkaar af. Zorg kan ons 

verlammen. Vreugde geeft vleugels. Voor velen 

van ons was 2016 een bewogen jaar. 

Mondiaal wordt dezer dagen ook veel 

teruggekeken. De jaaroverzichten laten veel   

              verschrikkelijke beelden zien. Geweld  

                            doet mensen vluchten en anderen  

                                     grijpen dit aan om  

                                       ongenuanceerde uitspraken   

                                       te doen die onze rechtstaat  

                                       ondergraven. 

                                       Kersttijd  

                                       Tijd om op adem te komen.  

 c                          Tijd voor bezinning voor privé,   

            werk en wereld. Christus komt en laat ons 

zien hoe leven, Leven is.  

Visible Learning 
 

Komt ons in diepe nacht ter ore: 
De Morgenster is opgegaan, 

Een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 

Open uw hart, geloof uw ogen, 
Vertrouw u toe aan wat gij ziet: 

Hoe ‘t woord van God van alzo hoge 
Hier menselijk aan ons geschiedt. 

Goede kerstdagen toegewenst. 
Namens SPCO LEV, 
Kees Bruggeman  


