
❜❜Het idee is dat een kind op
de basisschool een talent bij

zichzelf ontdekt

Koel Creative Productions organiseert TOP Talentenjacht
voor basischoolleerlingen
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De Sterklas is een idee van directeur
Talitha van Iterson, die sinds iets
meer dan een jaar leiding geeft aan
het enthousiaste team van de Sterre-
kijker. ,,Een van onze kernwaarden
is ’plezier’. Een kind dat lekker in
zijn vel zit en met plezier naar
school gaat, leert nu eenmaal veel
beter. Sommige kinderen zijn min-
der goed in theorie en leren liever
met hun handen. Er bestaan wel
praktijkklassen voor deze kinderen,
maar dan heb je het over één dag in
de week. Dat was voor mij de aanlei-
ding om er zelf mee aan te slag te
gaan.’’

Kookles
En dat is gelukt. De Sterklas wordt
maandag formeel geopend, maar
draait al een tijdje op volle kracht.
Vier dagen in de week leert een klei-
ne groep leerlingen, door te doen.
,,Rekenen met liters en met verhou-
dingstabellen kun je prima door een
recept te koken’’, geeft Van Iterson
als voorbeeld. ,,Dus hebben ze elke
donderdag kookles met juf Alice.’’ 

,,Tijdens die vier dagen bieden we
alle vakken uit het basisonderwijs
op een praktische manier aan’’, ver-
volgt ze. ,,Denk aan rekenen, begrij-

pend lezen, taal en woordenschat.
Op de vijfde dag doen de kinderen
gewoon mee met hun stamgroep,
waarmee ze natuurlijk ook elke dag
buitenspelen en lunchen. Het
werkt. We hadden een paar leerlin-
gen die echt niet meer naar school
wilden, omdat ze er geen aanslui-
ting vonden. Sinds die in de Sterklas
zitten, staan ze elke morgen om
kwart over acht voor de deur te po-
pelen om te beginnen.’’

In de kookles intussen bereidt de

Sterklas de lunch voor. Sommige
leerkrachten lusten niet alles. Dan
worden ’speciale’ bestellingen naar
hun wensen gemaakt. ,,Mag ik al-
vast de speciale broodjes maken
juf”, vraagt Lindsey.

Kruidenkaas
Het ruikt heerlijk. Een grote bak
zelfgemaakte salade en een even
grote bak kruidenkaas staan al klaar
met ernaast vers gesneden bieslook.
,,Vandaag is het broodje à La Place”,

legt juf Alice uit. ,,Terwijl juf zit te
praten, heb ik snel alle broodjes al
doorgesneden”, lacht Ahmed ijve-
rig. Het plezier straalt van de leer-
lingen af.

Fantastisch
En dat geeft Talitha van Iterson op
haar beurt een fantastisch gevoel.
,,Ik vind het heel erg belangrijk dat
er voor iedereen een plek is, ook op
onze school. Ik wil graag gelijkheid
van kansen bieden, met de focus op

het talent dat een kind heeft. Want
met talentgericht onderwijs kan ie-
der kind successen beleven op
school. Daar geloof ik in.’’

Feestweek op de Sterrekijker
Het is de hele week feest in verband
met het 25-jarig bestaan. Op maan-
dag is er een theater- en een goochel-
show, dinsdag gaan de leerlingen op
schoolreis, woensdag is er bioscoop
en disco, donderdag naar de speel-
tuin en vrijdag is het sportdag. 

Basisschool komt met Sterklas
Openbare Basisschool De Sterrekijker bestaat 25 jaar ■ Unieke onderwijsvorm officieel geopend
Friso Bos

Beverwijk ■ Komende week is
het groot feest op Openbare Ba-
sisschool De Sterrekijker aan de
Van der Hoopstraat in Beverwijk.
De school bestaat 25 jaar én de
Sterklas wordt officieel geopend
door wethouder Brigitte van den
Berg. De Sterklas is een unieke
onderwijsvorm, speciaal voor
kinderen die beter leren door te
doen. 

De kookles van de Sterklas met van links naar rechts: Juf Alice, Wesley, Levi, Lindsey, Samantha, Mahdi en Ahmed. FOTO HELEEN VINK

,,Ik heb het gehoord van die vis-
sterfte”, zegt visser Gerorge Ver-
berne vrijdagmorgen als hij net
zijn hengel heeft uitgegooid. ,,Ik
kreeg op mijn mobieltje vanmor-
gen een waarschuwing van de vis-
vereniging. Er kwam net ook al ie-
mand van de parkdienst langs die
vertelde dat er vissterfte is.”

,,Ik had al een beetje de indruk”,
gaat hij verder. ,,Want ik zit hier
nu twee uur, maar heb nog niks
gevangen. Normaal altijd wel één
of twee na een uurtje.”

En als hij zo direct wel wat

vangt? 
,,Dan neem in elk geval vandaag

geen vis mee. Of het moet tong
zijn. Daar maak ik een uitzonde-
ring voor, omdat die zo lekker is.”

Handgranaat
Of hij een idee heeft van de oor-
zaak? De visser haalt zijn schou-
ders op. ,,Geen idee. Ze hebben in
elk geval geen handgranaat in het
water gegooid. Ik heb wel een ver-
moeden dat die vissterfte door een
ziekte wordt veroorzaakt. Als een
vis ziek is, heeft hij ook geen zin
om te azen. Dan gaat het dier niet
jagen, zo simpel is het. En dat mer-
ken wij hier aan de kant.”

Even later: ,,Ik denk dat ik maar
ga opruimen. Vind vissen leuk,
maar heb nu het gevoel hier voor
Jan Doedel te zitten.”

Een paar honderd meter verder-

op zit Bert Ravensdonk zijn best te
doen een vis te verschalken. Of ze
bij hem willen bijten? Ook Ravens-
donk zit het niet mee. ,,Een paar
krabbetjes, maar daar kan ik niets
mee natuurlijk.”

Hij vertelt dat hij deze morgen
enkele tientallen harders, een vis-
soort, voorbij heeft zien drijven.
,,Harder is trouwens een heel
schuwe vis die zich moeilijk laat
vangen. Ze zitten meestal bij de
stenen net naast de pont. Eten ze
het alg van de stenen onder water.”

Na enige overpeinzing. ,,Het
kan ook zomaar dat een van de fa-
brieken aan de overkant wat heeft
geloosd. Dat zullen ze moeten on-
derzoeken dan. 

En wat dacht je van de warmte
van de afgelopen weken? Er zit nu
ook minder zuurstof in het water.
Het is gissen wat de oorzaak is.”

Massale vissterfte in kanaal
Kees de Boer

Velsen ■ Massale vissterfte deze
week in het Noordzeekanaal vanaf
de pont tot aan pont Buitenhui-
zen. Het hield de vissers vrijdag
langs het kanaal bezig.


