
Scharmhof tegen de griepuitval
Nog voor de coronatijd wilde 
Saskia de dreigende griepepide-
mie te lijf gaan door de campag-
ne ‘Scharmhof tegen de griep-
uitval’ te lanceren. Een tot twee 
dagen in de week stond er voor 
alle werknemers in de keuken 
iets klaar om gezond te blijven. 
Van honingthee, hoestsnoep-

jes en hygiënische handgel tot 
kippenbouillon en verse jus (voor 
de gelegenheid omgedoopt tot 
antisnotshot). Om de campagne 
kracht bij te zetten had Saskia in 
de school vlaggetjes opgehangen 
met teksten als ‘Ziek, zwak of 
slapjes? Kijk gauw, opkikkertje 
voor jou!’. En uiteraard ontbrak 
de hashtag #Scharmhoftegen-

griepaanval niet. Niet alleen 
zorgde de campagne bij Saskia 
zelf voor veel plezier. Ook de 
werknemers werden er blij van. 
“We vonden het heel attent. We 
hadden echt het gevoel dat er 
aan ons werd gedacht. Bovendien 
zorgde het voor veel lol!”, zeggen 
Kim en Karen. 

Het motto van het koersplan van CKC Drenthe is ‘Oog voor iedereen’. In 
Kindcentrum De Scharmhof wordt dat zeker waargemaakt. En dat leidt 
tot vrolijke medewerkers. Directeur Saskia Prakken, leerkracht Karen 
Lubberts en pedagogisch medewerker Kim Boer laten in vijf voorbeel-
den zien hoe er elke dag gewerkt wordt aan (nog meer) werkplezier. 

IN KINDCENTRUM DE SCHARMHOF 

WORD JE GEZIEN! 
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Start van de dag
Iedere ochtend is er met de onder-
wijsmensen (de pedagogisch me-
dewerkers hebben dan al kinderen 
in de opvang) de start van de dag. 
Onder het genot van een kop koffie 
of thee neemt Saskia de dag door. 
Iedereen moet verplicht bij deze 
start van de dag aanwezig zijn, 
maar dat vindt niemand erg. Het 
zorgt namelijk voor een ontspan-
nen begin van de dag en het werkt 
verbindend. “Anders kom je elkaar 
hier de rest van de dag nauwelijks 
tegen”, zegt Karen. Bovendien sluit 

Saskia de start van de dag 
traditioneel af met een spreuk. 
Die spreuk kan over van alles 
gaan. Zo hebben de medewerkers 
al eens diep nagedacht over de 
spreuk ‘Tact is weten hoeveel je 
te ver kunt gaan’ en gelachen 
over ‘Ervaring is meestal een 
hele lijst van vreselijke fouten’. 
“Ik had een spreukenkalender”, 
lacht Saskia. “Toen die uit was
 wilde ik er eigenlijk mee ophou-
den. Maar iedereen vond het 
zo leuk dat ik er inmiddels niet 
meer onderuit kom.”

Kinderopvang onderdeel 
van het geheel
De kinderopvang zit in het kind-
centrum centraal in het gebouw. 
Net als de onderwijsgroepen 
heeft de kinderopvang een eigen 
‘leerplein’ op de gang. Daar 
kan je niet omheen, zo midden 
in het gebouw. “Iedereen moet 
altijd langs de kinderopvang”, 
lacht Kim. “Hierdoor zijn we echt 
onderdeel van het geheel, terwijl 
we tegelijkertijd echt ons eigen 
plekje hebben. Dat geeft ons 
als pedagogisch medewerkers 
het gevoel dat we meetellen.” 
Dat zit ook in andere dingen. In 
de lampionnentijd mochten de 
peuters bijvoorbeeld met hun 
lampion de klassen langs. Ook 
zulke kleine dingen zorgen voor 
verbondenheid tussen onderwijs 
en opvang. 

“IEDEREEN MOET 
ALTIJD LANGS DE 
KINDEROPVANG. HIER-
DOOR ZIJN WE ECHT 
ONDERDEEL VAN HET 
GEHEEL.”
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“JEELO MAAKT ONS 
ONDERWIJS ECHT 
LEUK, OMDAT DE 
KINDEREN ER ZO 
ENTHOUSIAST 
OVER ZIJN.”

5Een gerenoveerd pand
Op dit moment wordt de laat-
ste hand gelegd aan een grote 
renovatie van het interieur van 
Kindcentrum De Scharmhof. 
Het team is heel enthousiast 
over alle veranderingen. Waar 
alle muren eerst bestonden uit 
schoon metselwerk, zijn ze nu 
deels bekleed met hout. Verder 
is alles opnieuw gesausd en zijn 
er nieuwe, lichte plafonds geko-
men. Voor de leerlingen is er een 
prachtige kinderkeuken gerea-

liseerd en is er een uitnodigen-
de bieb in de school gekomen. 
“Iedereen wordt vrolijk van ons 
nieuwe interieur”, zegt Saskia. 
“We krijgen ook complimenten 
van ouders, bijvoorbeeld over 
onze nieuwe entree met een ba-
lie en een muur met fotobehang.” 
“Het is zo fijn dat er de mogelijk-
heid was om dit te kunnen doen”, 
zegt Karen. “Ook dat maakt dat 
we ons gezien en gewaardeerd 
voelen en dagelijks met plezier 
aan het werk gaan.”

Betekenisvol leren met Jeelo
Op De Scharmhof wordt bete-
kenisvol onderwijs gegeven. 
De Jeelo-projecten maken daar 
een belangrijk onderdeel van 
uit. Wat de projecten extra leuk 
maakt is de gezamenlijke ope-
ning en afsluiting, waar ook ou-
ders voor worden uitgenodigd. 
Meestal verzint het team iets 
ludieks, waardoor de kinderen 
er echt naar uitkijken. Saskia: 
“We hebben met leerkrachten 
bijvoorbeeld weleens een to-
neelstukje opgevoerd. Ook het 
dansen op het plein was heel 
erg leuk. Spectaculair was het 
project rond veiligheid, waarbij 
we allerlei hulpdiensten op 
het plein hadden staan.” Waar 
mogelijk sluit de kinderopvang 
aan. “Natuurlijk zijn wij met de 
peuters ook wezen kijken naar 
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de ambulance en brandweer-
wagen op het plein”, vertelt Kim. 
“Verder proberen we aan te 
sluiten bij de thema’s van Jeelo. 
Op termijn is het de bedoeling 
dat we helemaal gaan mee-

doen.” “Jeelo maakt ons onder-
wijs echt leuk, omdat de kinde-
ren er zo enthousiast over zijn”, 
sluit Karen af. “En daar worden 
wij ook weer heel blij van.”


