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Even Voorstellen
Roland van der Steen – Directeur
Naam: Roland van der Steen

Getrouwd met: Sinta

Geboortedatum: 23 februari 1961

Kinderen : Ilke (26) en Niels (21)

Foto IdavdPoel/Roland van der Steen

Roland van der Steen voelt zich als een vis in het water op Cortemich waar hij in augustus
2019 startte als directeur. Roland, die al sinds zijn geboorte in Linne woont, heeft een
schat aan ervaring opgedaan in het onderwijsveld en in het jeugd/jongerenwerk;
“Voordat ik hier bij Cortemich kwam werken heb ik met veel plezier een aantal andere jobs
gehad binnen het onderwijs Om te beginnen was ik van 1989 tot 1992 instructeur bij
Centrum Vakopleiding Volwassenen waar ik onder andere herintredende vrouwen heb
opgeleid voor mechanisch operator A. Ik heb het CAD/Cam en CNC onderwijs mede
opgezet en ik werd in 1992 vakleerkracht Techniek bij VSO de Zonnewijzer in Heerlen
waar ik tot 1997 bleef werken als mentor van een groep terwijl ik ook de vakken Techniek,
Houtbewerken, Metaalbewerking en Natuurkunde gaf. Daarnaast verzorgde ik de stage
voor de leerlingen. Vanaf 1997 werd ik IB/Teamleider van Vso De Zonnewijzer (nu De
Pyler) in Heerlen. Ik was verantwoordelijk voor de bovenbouw van het VSO.
Verder ben ik al vanaf 2014 de voorzitter en oprichter van de Stichting UNIK MBO Onderwijs.
Ook ben ik directeur van de school UNIK MBO Onderwijs. De stichting heeft tot doel om
jongeren met een afstand tot het regulier MBO de kans te geven een MBO-diploma te
behalen.” Roland onderbreekt zijn verhaal om even na te denken; “Ik zal niet alles wat ik heb
gedaan op gaan noemen want dat wordt een hele waslijst” lacht hij “Ik heb veel opleidingen
afgerond zoals bijvoorbeeld; Cito gecertificeerd Assessor MBO (ik mag binnen het mboexamens afnemen), IB-opleiding, School video Interactie Begeleiding, Stage Coach,
gedragsspecialist, VCA, Normkennis Speciaal Onderwijs, Vakbekwaam Schoolleider en nog
veel meer. Ook ben ik in mijn woonplaats Linne altijd actief geweest als vrijwilliger bij het
jeugd en jongerenwerk en het speeltuinwerk. Dit doe ik nog steeds.
Binnen mijn werkomgeving heb ik de volgende samenwerkingen geïnitieerd: Ten eerste het
project “Gewoon Samenwerken” met als deelnemers de praktijkschool Heerlen, VSO de
Buitenhof, de Pyler Heerlen, Jobstap Heerlen en de Gemeente Heerlen. Het doel is om
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Het tweede
project heb ik al genoemd; UNIK MBO-Onderwijs. En dan was ik actief betrokken bij een
ontwikkelgroep die ervoor gaat zorgen dat kwetsbare jongeren toch op een goed traject
komen (behalen diploma of naar arbeid).
En nu werk ik dan op Cortemich, een mooie grote school met een bevlogen team met een
enorme werkethiek. Ieder heeft kwaliteiten die gezien en ontplooit moeten worden. Ik hou
van ‘out of the box’ denken, ga voor het kind en zoek de grijze gebieden op. Eén van mijn
favoriete uitspraken is: Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar om hoe je slim bent.”
Ik vind het belangrijk om contact te onderhouden met collega-scholen om zo netwerken aan
te leggen en te onderhouden, ook kijk ik graag hoe anderen zaken hebben ontwikkeld om
daar voor de eigen organisatie voordeel uit te halen. En ja, ik zou graag tot mijn pensioen
hier blijven.
En dan wil ik nog graag een
compliment aan de ouders
van alle Cortemich
leerlingen maken. Ik heb
enorm veel respect voor alle
ouders voor dat wat er het
afgelopen jaar op hun bordje
is terechtgekomen en hoe zij
hun schouders hieronder
gezet hebben. Petje af. En
nu gaan we er samen alles
aan het doen om de
kinderen zich maximaal te
laten ontplooien op alle
gebieden.”
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Even Voorstellen
Nynke van de Poll – Groepen 1-2-3
Naam: Nynke van de Poll

Woonplaats: Schinnen

Geboortedatum: 16 juni 1997

Leeftijd: 23 jaar

Foto IdavdPoel/Nynke vdPoll

Nynke van de Poll werkt vanaf 2020 als leerkracht in de onderbouw van Cortemich. Ze is de
Benjamin onder de leerkrachten en ze gaat recht op haar doel af:
“In 2016 rondde ik mijn HAVO opleiding af aan het St Janscollege in Hoensbroek. Direct
daarna ging ik studeren aan de PABO in Sittard waar ik voor de specialisatie ‘Het jonge kind’
koos. De groepen één tot en met vier hebben mijn voorkeur omdat onder andere
spelenderwijs leren me aanspreekt.” Nynke speelt in haar vrije tijd hockey en in het verleden
was zij een enthousiast turnster:” Ik ben nu bezig met mijn gymopleiding die ik nog niet heb
kunnen afronden vanwege corona.
Ik vind het belangrijk om sport op school aan te bieden. Niet alleen het cognitieve is
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, ook motorische vaardigheden zijn essentieel.
Samen sporten draagt ook bij aan de karaktervormng en het biedt aan veel kinderen de
mogelijkheid om ergens goed in te zijn. Dat is belangrijk voor iedereen.

Foto IdavdPoel/Nynke vd Poll

Ook wil ik tijdens het buitenspelen op school eens wat vaker een spel aanleren aan mijn
groepen. Dit als aanvulling op het nu gebruikelijke vrije spel. Kinderen leren hiervan en als zij
de spelregels kennen kunnen zij ook buiten de school in hun eigen buurt een leuk spel
spelen.
Cortemich is een fijne school om te werken . Ik ben hier vriendelijk ontvangen en de
begeleiding is fijn. Ik kom elke dag met veel plezier naar mijn werk. En ik blijf leren om mij
verder te ontwikkelen in mijn vak. Verder heb ik de lijfspreuk van Pipi Langkous
overgenomen” lacht Nynke “Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het wel kan!
Het zou geweldig zijn als ieder kind zo in zichzelf zou kunnen geloven.”
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Even Voorstellen
Eddie Savelkoul – Groepen 7 en 8
Naam: Eddie Savelkoul

Partner: Yasmina

Geboortedatum: 4 juli 1983

Kinderen : Livy (7) , Milah (5), Noah (1)

Foto IdavdPoel/Eddie Savelkoul

Voordat Eddie Savelkoul in 2012 de PABO opleiding in Sittard afrondde volgde hij de Social
Work opleiding in dezelfde plaats. Eddie , die is geboren in Heerlen en nu woonachtig is in
Brunssum , ging na de PABO als vervanger aan de slag op verschillende scholen en werd
daarna docent Nederlands / NT2 voor volwassenen.
Sinds twee jaar versterkt hij het team van Cortemich:
“Ik werk in de groepen 7 en 8 en dat doe ik vier dagen in de week” legt hij uit. “ Werken in de
bovenbouw spreekt mij het meeste aan omdat je de leerlingen voorbereidt op de middelbare
school. Hier op Cortemich bevalt het me goed. Het begeleiden van de kinderen tijdens het
schoolkamp is mij ook erg bevallen. Je leert de kinderen dan in een andere setting kennen
en dat vind ik belangrijk.”

Foto IdavdPoel/Eddie Savelkoul
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Zeg Het Maar!
Leerlingen beantwoorden hier vragen over actuele zaken.
Naam: Clarine Lantin - Groep 8C
Hoe was het om thuis online onderwijs te krijgen?
Het is saai om thuis te leren omdat je kan niet met je maatje samenwerken en je moet het
zelfstandig werken.
Vertel eens hoe zo'n dag verliep en leg ons uit wat je wel en wat je niet leuk vond aan het
thuisonderwijs.
Je kon niet samenwerken.
En hoe is het om weer op school te zijn met de nieuwe maatregelen?
Ik vind het echt leuk om school te zijn maar de maatregelen zijn stom!!
Wat is er leuk? En wat is niet zo leuk?
Het is wel leuk om je klasgenoot te zien. Maar er zijn allemaal een paar stomme regel
gekomen bij dat we vroeg thuis komen en er zijn groepjes verdeeld en anderhalve meter
afstand houden en in je eigen groep blijven. En je hebt je eigen vaak waar je moet spelen.

Foto: Clarine / YES BACK TO SCHOOL!!!!

Tekening: Clarine / Boerenlandschap

Naam: Liv H , Lux en Lissy Groep: 6 B
Hoe was het om thuis online onderwijs te krijgen?
Niet heel fijn.
Vertel eens hoe zo'n dag verliep en leg ons uit wat je wel en wat je niet leuk vond aan
het thuisonderwijs.
De dag verliep eigenlijk wel goed, maar op school is het fijner.
Wat was er leuk? En wat was niet zo leuk?
Het is leuk, omdat als we eerder klaar waren dan konden we om half 1 of om 3 uur al
meteen iets leuks gaan doen en op school niet en het is niet leuk dat we onze
vriendinnen niet konden zien.
En hoe is het om weer op school te zijn met de nieuwe maatregelen?
Stom, omdat we niet mogen lopen en we kunnen niet op het hele schoolplein spelen.
Wat is er leuk? En wat is niet zo leuk?
Het is leuk dat je weer onder de mensen bent en met thuisonderwijs kon dat niet, het
is niet leuk dat je nu meer moet doen dan dat je thuis deed.
Groetjes van Liv H, lux en lissy uit groep 6b

Naam: Sam en Mare Groep: 5 B
Hoe was het om thuis online les te krijgen?
Het was saai, maar we hebben we er wel samen het beste van gemaakt.
Vertel eens hoe zo'n dag verliep;
Ik stond om 7.00 uur op en dan ging ik me aankleden. Dan gingen we samen ontbijten. Om
8.20 uur kwam ik online in om 8.30 begonnen we met de les. Eerst bespraken we het
goedemorgenbericht in de classroom en daarna kletsten we nog even over de dingen die we
hadden gedaan. We kozen iedere dag 2 chatassistenten en we hadden iedere dag 2
rondleidingen van kinderen die hun huis mochten laten zien. Daarna begonnen we met
rekenen. De juf legde de sommen uit en wij moesten op het wisbordje schrijven wat de
uitkomst was. Daarna maakten we som 3 en daarna moest je werken in je weektaak. We
werkten ook in basispoort aan de peiltaken. Om 9.45 begonnen we met spelling. Eerst wat
oefeningen op het wisbord en dan het dictee in het dicteeschrift. Als we eerder klaar waren
dan 10.10 uur dan hadden we een paar minuten extra pauze, jippie! Om 10.30 moesten we
weer terug in de Meet en dan moesten we het werkblad spelling maken. Daarna gingen we
lezen en deden we samen vloeiend & vlot en woordflitsen. De leesles moest je zelf maken.
Als laatste deden we taal of bingo of voorlezen uit Dummie de Mummie of jeugdjournaal of
knutselen of tekenen of een spelletje. Om 12.00 uur hadden we de school uit. 's Middags
stonden er nog opdrachten in de classroom. Ook bleef de Meet openstaan zodat je nog kon
kletsen met de kinderen uit de klas

Foto’s: Sam en Mare

De kinderen die in de
noodopvang zaten

Wat vond je leuk en wat vond je niet leuk?

Leuk: rondleidingen,
ontbijten, voorlezen, de
bioscoop, we zaten
thuis maar toch samen,
leuk om elkaar te zien,
leuke lessen,
verjaardag vieren,
zoekspel. Bioscoop via
de meetlink. In de
noodopvang op school
en thuis lekker in de
hangmat naar de film kijken
of lekker ontbijten thuis of in de noodopvang.
Niet leuk: technische problemen met de computer of als er
kinderen door de les iets riepen of zeiden. Dat was storend.
foto’s : Sam en Mare

Hoe is het om weer op school te zijn met de nieuwe maatregelen? Wat is leuk en wat is
niet zo leuk?
Leuk: Dat je weer naar school mag, dat je iedereen weer ziet. Het is gewoon fijner om weer
samen te zijn en de klas is
versierd. We kunnen
weer knutselen samen, we hebben
weer boek 1 boek en
gekke haren dag!

Niet leuk: het is niet leuk dat je in je
eigen bubbel
(tafelgroepje) moet blijven. En op de speelplaats mag je maar in 1 vak blijven met de hele
klas. En we mogen niet zingen als iemand jarig is alleen maar play-backen. Maar……… het
moet maar, beter dan thuis werken!
(Geschreven door Sam Keulen en Mare Adema uit groep 5B.)

Naam: Daphne Pluijmen Groep: 8 B
Hoe was het om thuis online onderwijs te krijgen?
Weet ik niet omdat ik op de noodopvang was. Maar op de noodopvang was het leuk,
omdat ik daar veel kon
Vertel eens hoe zo'n dag verliep en leg ons uit wat je wel en wat je niet leuk vond aan
het thuisonderwijs (noodopvang).
Naar de instructie om 08:30, Daarna de lessen maken tot de pauze, Daarna weer
lessen tot aan de meet 11:30, Daarna pauze daarna leuke dingen doen en dat was het
En hoe is het om weer op school te zijn met de nieuwe maatregelen?
Wel oké op zich de mondkapje ‘s is even wennen.
Wat is er leuk? En wat is niet zo leuk?
Leuk dat ik weer in de klas zit. Niet zo leuk dat het met kleine groepjes is

Foto en tekening : Daphne Pluijmen

Nieuwsbrief 7A
we gaan schrijven over het thuiswerken:
meester Rick gaf goede lessen waardoor we genoeg leerden maar achter
een computer was het toch wel wat moeilijker dan op school. We zagen
onze vrienden en vriendinnen niet veel waardoor veel kinderen het saai
vonden, maar het was leuker geworden doordat veel kinderen samen
gingen meeten in hun eigen meet, ook zagen we alle kinderen in de
instructiemeet,
en de meester zette ook altijd een leuk raadseltje erop. Er was ook een
noodopvang waar kinderen die een vader of moeder met een vitaal
beroep terecht konden.

Dit was de nieuwsbrief van 7a.

EINDE!!!!!

Naam: Yves Kerckhoffs

Groep: 7C

Hoe was het om thuis online onderwijs te krijgen?
Het ging goed. Ik zit wel liever op school, maar mijn vader kan mij heel goed iets uitleggen
als ik iets niet snap.
Vertel eens hoe zo'n dag verliep en leg ons uit wat je wel en wat je niet leuk vond aan
het thuisonderwijs.
Ik begin met ontbijt daarna bekijk ik de opdrachten, als ik dan al iets kan maken maak ik dat.
Dan is er meet. Daarna ga ik meteen rekenen taal en spelling doen, vervolgens weer meet
en als die is afgelopen maak ik de overige opdrachten.
Niet leuk is dat ik de kinderen niet in het echt kan zien.
En hoe is het om weer op school te zijn met de nieuwe maatregelen?
Het is niet zo fijn dat je een mondkapje op moet doen en dat je in je eigen bubbel moet
blijven, maar voor de rest gaat het wel en leuk om je vrienden weer te zien.
Wat is er leuk? En wat is niet zo leuk?
Leuk is dat je je vrienden weer kunt zien (in het echt).
Niet leuk is dat je weer vroeg moet opstaan.

Foto: Yves Kerckhoffs

Tekening: Yves Kerckhoffs

Tot volgende maand!

