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Vleugels, kleuren en 
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Dag 1.  

 

Ik wordt begroet door een sprinter  

zonder het te weten 

een Churandy Martina in spe 

die door de lesuren 

rent, springt, hinkstapt, hardloopt 

om een felbegeerde plak 

edele wijsheid om zijn nek 

te hangen.  

Hij wil slagen.  

Hij gaat slagen  

en wordt geholpen door de mensen  

die hij net heeft geholpen.  

 

Met magen vol 

is het makkelijker leren, ontmoeten en veranderen 

en dus sprankelen tanden 

terwijl tongen zoete woorden  

met hartige gedachten verbinden.  

Pecha Kucha klinkt als gazpacho 

en de tomaten blijven in de tas 

terwijl de lunch sessies 

worden gepresenteerd.  

De techniek heeft even een schijnwil 

voordat het gecorrigeerd wordt.  

Hopelijk  

hebben Quebbel en BlogBoek dat ook niet  

en kan de AIVD  

niet als bij Facebook en Google 

bij al je gegevens.  

Maar ja 

wat zouden ze willen doen 

met de wetenschap dat  
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Chivaro weer een tien heeft gekregen 

voor rekenen.  

 

Net als bij een schoolklas 

is het rumoerig  

wanneer de kans ervoor geboden wordt.  

We wisselen indrukken 

anekdotes en meningen uit 

Zelfs met geen geluid 

begrijpen we de kleuren 

die over het scherm spatten 

het podium bevolken.  

Ik herinner me  

de lach van daarnet.  

Nekken deden hoofden draaien 

terwijl de aanpak 

van laaggeletterdheid aan de orde kwam.  

Moeten we verontrust zijn  

als zelfs wij  

in een kippenhok kunnen verdwijnen, veranderen? 

Chickens have wings but can't fly unless 

they build themselves a plane 

als ik me die ene film nog goed herinner.  

Onze lessen zijn de blauwdrukken 

waarmee onze kinderen  

natuurwetten kunnen buigen of breken.  

Geen Icarus maar een Da Vinci  

of gebroeder Wright in spe 

zit in elk klaslokaal.  

 

Mrs. Landers heeft het over inclusiviteit 

en ik moet denken aan stoomboten en zwarte schmink.  

Bent u wel zo inclusief 

als u denkt dat u bent?  

Leon de cameraman verbindt de ene zaal 

met de andere 

zoals wij samen de brug vormen 

tot een toekomst van een kind.  

When something positive happens 

there is a positive reaction to it.  

It's contagious.  

Laten we zorgen dat niet mazelen of de griep 

maar positiviteit 

epidemische vormen aanneemt door ons toedoen 

onze gezamenlijke samenspannen.  
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De ontlichaamde stem van Harry 

overvalt ons  

hij probeert ons bij te benen 

terwijl de handen van Mrs. Landers 

schaduwen op het scherm werpen.  

Ze heeft het gevoel dat ze met God praat.  

Toepasselijk eigenlijk 

hier bij het CPS.  

 

Het gaat om creatief omgaan met tijd.  

Zandkorrels met bliksem bewerken.  

Glazen bollen produceren.  

Bijziend veranderen 

voor de lange inzicht naar 

waar donderslagen uiteindelijk te horen zullen zijn.  

Kostbare tijd omzetten  

in duurzame aandacht over en weer 

is the  64 thousand dollar question.  

It's our job as parents to improve education 

not interfere with it.  

And it's our job as teachers to be accesible to parents 

not deter them door tweetaligheid als een zwakte te zien.  

Onze koninkrijkstalen zijn Nederland 

Engels, Fries en Papiaments 

en nu is het tijd om daar nog een paar  

aan toe te voegen.  

Nogmaals de vraag of we zo inclusief zijn 

als we denken.  

 

Ouders lijken op hun kinderen 

en leraren zijn vaker dan niet wildvreemden 

die een enorme vertrouwen overhandigd wordt.  

Dingen om te onthouden.  

Kos pa nos korda.  

Things to remember 

that will change the way 

our brains works 

like learning a second language does.  

Your frontal lobe explodes 

with new pathways 

nieuwe manieren om de wereld te begrijpen 

begrip te kweken 

grip te krijgen 

op het belang van het woordje samen.  

Niet vrijblijvend  
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drempels verlagen en nader tot elkaar komen 

om de kapjes niet van de rollade te snijden 

auto's thuis te laten 

fietsen te pakken  

en hard te trappen.  

Een tweepersoonsfiets fietst het lekkerst  

wanneer je met elkaar gelijkwaardig optrekt.  

 

Ik moet opeens denken aan  

meester Peter, teacher Marilyn, juf Gerda, 

Ms. Schaminee, meneer Blankendaal en meneer Penning.  

Voor u slechts namen 

voor mij de basis architecten 

samen met mijn ouders 

van mijn liefde voor kennisvergaring.  

Mensen die nooit uit m'n hart zullen verdwijnen. 

Net zoals u  

een plek in het leven van een kind zal krijgen  

of al heeft 

misschien zelfs 

zonder het te weten.  

Betrokken zijn is niet zo moeilijk 

wanneer de wil van beide kanten 

tot efficiënt handelen leidt.  
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Dag 2.  

 

Terwijl Lisa het raam opent 

verandert de kleur blauw 

van betekenis.  

Het lijm, de verbinding,  

dat wat alles  

bij elkaar brengt en houdt.  

Daar waar het vandaag over gaat 

en u hier voor bent.  

Loze prietpraat wordt geloosd 

want de inhoud van de sprekers 

kan een loods vullen; 

containers, vrachtschepen.  

Hoofden, harten, monden, tongen  

werken overuren 

om binnen de vier minuten te blijven.  

Geen elektronische kinderschriftjes 

maar kostbare uitwisselingen  

die stiften doen exploderen.  

 

Mijn vingers kleuren blauw  

als de logos die op het scherm voorbij komen.  

Maar succes begint 

waar anderen opgeven 

en jij doorzet.  

Ik heb dat bijna  

letterlijk al gehoord vanochtend 

van een meisje dat 

me wilde helpen met thee.  

Warm water inschenkend 

zag ik een wereld ontvouwen worden als  

het overhandigde servetje  

voor m'n croissant.  

Ik genoot er meer van dan de chocola  

die op mijn vingers bleef plakken 

en m'n tong signalen naar m'n hersenen 

deed sturen.  

Mijn oren vangen nu 

andere boodschappen.  

Na lijstjes goed bekeken 

wordt kleur bekend.  

Van oranje tot pastel groen of wit.  
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Zelfs Myrthe leidt een sessie 

weliswaar in het restaurant maar ook daar  

vinden uitwisselingen plaats  

die zullen leiden tot herkenbaar 

terugkerend betekenisvolle activiteiten. 

Ook jij kan succesvolle mensen voortbrengen 

zoals Memphis.  

It's the city of the King 

and the new king of Pop.  

The city of Elvis, Justin Timberlake and 

Betsy Landers.  

It can't just be the water 

can it? 

 

In the back of the room 

she's compared to the Super Nanny; 

the woman who steps up to help 

families.  

Een compliment in min ogen 

terwijl Mrs. Landers het over pest heeft 

en toegankelijkheid 

en gevoeligheid 

en culturele inclusiviteit. 

Door haar uiterlijk  

heeft ze voordat ze haar mond  

open deed een etiket gekregen.  

Stel je voor  

dat ze een niet-westerse taal sprak 

zou ze dan  

een jute zak en pepernoten 

aangereikt krijgen? 

 

We need to move 

from being advocates solely for our children 

to being advocates for all children.  

Taal hoort  

geen barrière te zijn  

tot het faciliteren van ouderbetrokkenheid. 

Taal is  

een middel  

een gereedschap 

dat op de juist manier gehanteerd 

verroering, tranen van blijdschap 

erkenning, herkenning 

teweeg brengt 
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openingen creëert 

waar eerder men slechts scheidingsmuren aantrof.  

 

Uit de zaal tuimelen de vragen 

over zichzelf heen 

richting het podium.  

Men vindt het utopisch 

om persoonlijk contact met de ouders  

van 2300 kinderen  

te hebben.  

Het zijn noodkreten 

die Mrs. Landers behendig en met compassie 

beantwoordt.  

Alsof ze vanuit een helikopter 

touwladders laat zakken 

voor de zwemmers 

die de golven niet meer met de borstslag 

kunnen trotseren.  

Heftig. Veel. Onverwachts.  

Emoties te over 

wilskracht tot het uiterste gedreven. 

Met goeie intenties alleen 

redden we het niet 

klinkt het uit het rumoer 

na elke vraag.  

En opeens hoor ik andere stemmen.  

 

Een geluid van samenkomst 

binding tussen hoog en laag  

harmonie van longen en stembanden. 

De synchrone schoonheid van verbroedering.  

krijgt gestalte op het podium 

waar ik daarnet ze slechts 

als een bijna gedempte waarneming van de toekomst 

had ervaren.  

Er wordt gesproken  

over trotse ouders 

en een trotse leraar 

staat er beschermend bij.  

Draken zijn bedacht  

om de vondst van dinosaurussen  

te verklaren 

en dit koor  

zingt liederen uit elk talen.  

Soms gaat het ons boekje te buiten 
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hoe om te gaan met nieuwe waarnemingen 

totdat 

we stil staan 

bij het besef 

dat we het samen moeten doen 

moeten waar maken.  

 

Juist het verschil  

in onze taken 

zorgt dat wij elkaar complimenteren 

aanvullen 

in het belang van het kind.  

Bedolven 

onder irritaties over en weer 

ligt de oorsprong  

van hoe wij  

nader  tot elkaar kunnen komen 

bereidt zijn naar elkaar te luisteren 

met elkaar te lachen 

elkaar in de armen te vliegen 

wanneer de klein het goed doet.  

De ouder-leraar relatie 

is een van de belangrijkste 

voor een kind.  

Onderwijs is geen consumptie product 

en de ouder is niet de vijand.  

Het is geen spel  

dat gewonnen kan worden.  

Onderwijs  gaat om de ont-wikkeling 

van kennis.  

It's about kids 

amazed by their own achievements 

over hoe zij leren dat de wereld  

voor nog meer kleuren kan zorgen 

dan zij zich tot dan toe konden voorstellen. 

Het gaat om de combinatie 

van groen, geel, rood, oranje en blauw.  
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Dag 3.  
 

Het was toeval, 

of eerlijker gezegd 

een gewenste vondst in het onverklaarbare.  

In de groenste stad van Europa 

of eerlijker gezegd, 

een buitenwijk ervan,  

stemden we gisteren af dat vandaag  

het klimaat voorop zou staan.  

Groen op haar jurk en in de stift 

die Gelrof voor me heeft gezocht.  

 

Jeroen tuimelt bijna van het podium de zaal in  

door zijn betrokkenheid 

met een deel van de zaal dat hem toch wel kan volgen, 

zien, horen.  

Hij is de meester 

voor even 

die door een leerling meekrijgt  

om aandacht voor zijn vak te hebben 

en te zorgen dat hij stabiel de klas te woord staat.  

Vanuit Den Haag naar Enschede 

om de relatie tussen beide 

met de tijd mee te laten gaan. 

Geen tien minuten ouder. 

Nee, hij blijft een half uur.  

De kunst van het talent ontdekken  

en koesteren van je kind 

zit hem in de vingers.  

Net als het presenteren 

van nooit over na gedachte zekerheden.  

Nee, geen tien minuten presentator.  

Hij blijft de hele dag.  

Een wethouder van onderwijs 

dat zich niet met onderwijs bezig houdt.  

Opmerkelijk en verfrissend .  

 

Het gaat niet slechts om de taal 

maar om de Fukking totaal.  

Alles wat bij een leerling komt kijken.  

No, she wasn't cursing 

but did drop the mic 

as if she was a stand up comic.  
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I stepped from too to two 

as four for forward thinking translates to 

drie keer drie is negen 

en twee en twee is tweeëntwintig.  

Er staan zes plantenbakken in de zaal.  

Na mezelf verloren te hebben in mijn tafels 

komt de vraag welke kleur net werd gepresenteerd.  

Vandaag is Blogboek groen 

en voor degene die kleurenblind zijn  

kan Bart uitleggen hoe het zit. 

Hoe je het kan herkennen.  

Hoe een grijs verleden 

een kleurrijke toekomst kan voortbrengen.  

 

A hundred and twenty years 

after the US declared itself independent 

parents and teachers declared their dependancy 

on each other.  

No longer seperated spheres 

they joined forces 

just before the US century began.  

Causale verbanden voor dat soort ontwikkelingen  

zijn moeilijk uit je mouw te schudden.  

Net zoals het moeilijk is  

van een waterfles te drinken 

als ie niet open is.  

Maar 1 plus 1 is drie 

zoas het openingsfilmpje ons liet zien,  

en ieder zingt zijn eigen lied.  

 

Op de basisschool is het nog makkelijk  

om in koor te zingen  

maar voortgezette tonen  

vragen een andere, intensievere inzet.  

Traditionele ritmes ingeruild voor hedendaagse composities.  

Het toontje van Facebook en 

het Skype geluidje en 

het MSN deuntje.  

Gevaarlijke geluiden in de handen van kinderen  

die machtswellustig zijn.  

Schadelijk zonder poortwachters  

thuis en op school.  

Ongeacht de omgeving  

gaat leren door.  

Hoe eerder we inclusiviteit in onze methodologie stoppen 
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hoe makkelijker wij onze eigen macht 

op de wereldbeelden van onze kinderen 

kunnen inzetten voor goed 

zonder zwarte pruiken 

en rode lippen.  

 

We kunnen delen zonder uitsluiting 

we kunnen genieten zonder halsstarrigheid.  

Wrik los de patstelling 

en wees een aandeelhouder 

in de levens van alle kinderen.  

Toon de ladder 

waar klanken vanuit de gemeenschap treden betreden 

met trapsgewijze ontwikkelde inzichten uit contact.  

Leer hoe je tong een andere vorm kan aannemen 

om de oren van een ander te bereiken 

met datgene wat jouw hart doet kloppen.  

 

Er vliegt een lach door de zaal  

wanneer Mrs. Landers 

de persoonlijke levens van leraren aanhaalt.  

Mijn moeder was een leraar 

en mijn broertje en ik opvoeden  

was onderdeel van haar persoonlijk leven.  

Nu ik hier sta 

besef ik des te meer 

hoe moeilijk dat was voor haar  

om mogelijk te maken 

dat ik hier,  

net als Mrs. Landers straks met haar Vincent sjaal,  

de blits kan maken.  

Thank you.  

Zeggen Mrs. landers en ik haast tegelijk.  

Ja, ook mijn moeder  

moest soms op zaterdag werken 

kan ik me nog goed herinneren.  

 

En nu een vraag aan de onderwijzers.  

100% betrokkenheid in drie rondes of ronden? 

Ik ben de tel kwijt geraakt 

en kijk niet op van een vertraging.  

Waar gaat dit heen  

wordt aan een bandlid gevraagd 

voordat hij naar het vloeibare calcium wijst.  

Een enkele haast achteloze beweging 
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drukt hetzelfde uit 

wat ik met al mijn woorden,  

of eerlijker gezegd al uw woorden,  

probeer waar te geven.  

Dit gaat voorbij het weer 

en de jaargetijden,  

voorbij de schoonmaakroosters 

en nog op te ruimen kluisjes.  

Beyond the perceived distances 

and acknowledged differences.  

The keyword is growth.  

Theirs and ours. 

 

Tot de 23ste leefjaar 

groeien de hersenen door 

en bomen vormen elk jaar nieuwe ringen. 

Ervaringen en kennis opgeslagen.  

Veranderingen en inspanning opgeborgen.  

Een school is pas een bos 

wanneer de bomen elkaar herkennen.  

Niet nu op een hand te tellen 

maar later pas zullen de vruchten van uw arbeid 

een zoete toekomst voorbereiden.  

Boven alles moeten we dat herinneren.  
 


