In de hal van de A.Bekemaschool aan het Zonnehof heb ik vrijdag 8 juli 2011 een ontmoeting
met de dames Els Zorge en Janny Dhondt.
De katholieke school in Duivendrecht bestaat in 2013 honderd jaar.
In de aanloop naar het eeuwfeest verschijnen op de verhalenwebsite Duivendrecht Destijds
herinneringen aan de school, van (oud-)leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden,
peuter- en kleuterleidsters en wat daar zeker bij hoort zijn de overblijfmoeders.
De leerlingen zijn na de lunchpauze weer in de lokalen en onder de hoede van de eigen
leerkracht. Op de bank zit een deel van de TSO - medewerkers na te praten. Petra Scholman,
Rieneke Kroese, Janny Dhondt & Els Zorge met Sharon, de onderwijsassistente, die
verantwoordelijk is voor de TSO activiteiten.
Wat vroeger " overblijf" was is nu tussenschoolse opvang: TSO.
De meeste leerlingen van de school blijven ook tussen de middag op school. Voor wie dat wil
zijn er activiteiten: op de grote tafel in de hal wordt geknutseld; onlangs was er een serie
toneellessen in de gymzaal, met als afsluiting een toneelstuk. De kinderen kunnen zich
opgeven voor een cursus zumba dansen. Of zelf met Wi-spelen aan de gang. De houten
bakken voor de tassen en de gymspullen zijn laatst nog door de overblijvers van vrolijke
kleuren voorzien. Er zijn ook kinderen die rustig willen tekenen en kleuren of computeren. De
zomervakantie staat voor de deur en er wordt druk geoefend voor het grote eindfeest met een
heuse hoedenshow.
Als Els en Janny klaar zijn met hun administratieve werkzaamheden praten wij aan de hand
van de meegebrachte foto's van toen over het ontstaan van het overblijven op school en de
ontwikkelingen van het overblijven de daar op volgende jaren.
Ik vraag Els wat zij het grootste verschil vindt tussen het begin en nu. Direct valt het woord
RUIMTE. De kinderen hebben nu meer ruimte om zich te ontwikkelen, ook bij de TSO.
Vroeger was het brood eten, buiten spelen en bij slecht weer naar binnen. Nu wordt de
kinderen meer aangeboden. Vroeger werd er met Vader- en Moederdag en met de feestdagen
ook wel geknutseld, maar nu is dat goed geregeld en heel divers. De kinderen namen het
overblijfgeld mee naar school in een zakje en nu wordt het abonnementsgeld afgeschreven.
Groot verschil!
Beide dames vinden het heerlijk dat zij door het overblijfwerk MEEGROEIEN met de
kinderen en bespeuren een andere manier van omgaan tussen de ouders en hun kinderen.
Janny vult nog aan dat kinderen vroeger meer kinderen waren en konden zijn. De
saamhorigheid tussen de kinderen onderling was groter. Kinderen zijn nu mondiger, kunnen
beter discussiëren. Dat is goed, maar je wilt ze toch iets meegeven voor de toekomst en zorg
dragen voor hun ontwikkeling.
Wat ook anders is dat de TSO- medewerkers 4 maal per jaar een cursus krijgen, een ochtend
op school. De bedoeling is dat er op elke twintig overblijvers een leidster aanwezig is.
Janny Dhondt & Annie Scharphuis & als invalkracht Els Zorge een gouden trio in die tijd,
wisseling van directeuren, opperhoofd, nieuwe regels, maar altijd.......... de kinderen centraal.
Janny heeft al een chronologisch overzicht gemaakt en het is smakelijk lachen om de foto's.
Namen en gebeurtenissen komen naar boven. En er wordt serieus genoteerd.
AQ juli 2011

Medewerkers van de toen nog Sint Joannesschool (een combinatie van de OR-leden, de MRleden en de overblijfmoeders), zingen een feestlied in de B - feestweek in 1985.
De Basisschool doet haar intrede, en mijnheer Bekema neemt afscheid.
Uiterst rechts: Annie Scharphuis, ? , Janny Dhondt. Derde van links: Els Zorge.

