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Hartverwarmende begeleiding vormde
treden op de trap uit de put omhoog

STICHTING ONDERWIJS AAN ZIEKE KINDEREN TE AMSTERDAM
Postadres: Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam

In november 2013 werd bij mijn dochter Isabel (12) na een half
jaar aan onderzoeken Hodgkin geconstateerd, een vorm van
lymfeklierkanker. Het zat in haar buik, hals en borstkas. Isabel was
net begonnen aan de eerste brugklas HAVO/VWO op het Montessori
Lyceum Amsterdam.
Van november tot en met maart was ze in het AMC voor chemokuren, en tijdens
de daaropvolgende officiële hersteltijd van drie maanden is ze overwegend thuis
geweest. Omdat de behandelingen gelukkig goed waren aangeslagen, mocht
begin juli, net na het einde van het schooljaar, haar ‘chemokastje’ eruit, het mobiele infuus in de borstkas dat voor de kuren wordt gebruikt.
Sommige kinderen met kanker gaan tussen de behandelingen naar school, en
slagen er soms zelfs in om hun jaar te halen, maar voor Isabel was dit uitgesloten. Bij Hodgkin hoort een grote vermoeidheid die soms tot een jaar na de
behandelingen kan aanhouden; naar school gaan, die op drie kwartier fietsen
van ons huis ligt, was teveel. Bovendien was ze pas net in de eerste begonnen.
Al in een vroeg stadium werd daarom samen met het MLA besloten dat ze het
schooljaar opnieuw zou doen. Isabel heeft tussen de behandelingen door en in
de hersteltijd erna les gekregen in wiskunde van Jantien Taams en in Frans van
Virginie Rozemeijer. Het was voor mijn dochter een zegen om met schoolwerk
bezig te kunnen zijn. Het gaf haar de kans haar hersens te gebruiken, en om op
een rustige manier de stof te leren waar ze het volgend schooljaar profijt van
zou hebben. Ze heeft ook onder auspiciën van de thuisjuffen toetsen gemaakt in
die vakken, die vast gelden voor volgend schooljaar, als ze waarschijnlijk nog te
moe is om alles in een keer te halen. Los daarvan is het voor een ziek kind, dat
al snel thuis geïsoleerd raakt, ontzettend belangrijk om op iets anders te worden
aangesproken dan het ziek zijn, om op een intelligente manier contact te hebben
met de buitenwereld, om met iets bezig te zijn dat leeftijdgenoten ook doen, om
iets van een structuur te hebben door het huiswerk dat gemaakt moet worden,
en om een gevoel van voldoening te kunnen ervaren over een afgeronde taak.
De keren dat Isabel wel naar school is gegaan, kon ze zich daardoor richten op
de sociale contacten. Ik overdrijf niet als ik zeg dat de lessen thuis samen met de
hartverwarmende begeleiding van de school, voor Isabel en daarmee voor ons,
haar ouders, treden vormden op de trap uit de put omhoog.

Bij de ziekte van Hodgkin hopen kwaadaardige cellen zich op in de lymfeklieren.
Beginnende symptomen zijn opgezette klieren, gewichtsverlies, benauwdheid in
de borst. Jaarlijks wordt deze ziekte in Nederland bij 15 à 20 kinderen vastgesteld. Hodgkin is doorgaans goed te behandelen.
Annemiek Leclaire
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Deskundigheidsbevordering
Op 15 oktober 2013 organiseerden we samen met de
Educatieve Voorziening AMC/VUmc een studiemiddag
met als thema “Conversiestoornissen en onderwijs”.
Kinder- en jeugdpsychiater Mw. M. Strijbos gaf op
indrukwekkende wijze uitleg over het medische verschijnsel Conversie. Twee ervaringsdeskundigen,
Monique van der Vorst (handbikester /wielrenster) en
een leerling van 16 jaar, lichtten toe wat conversie in
hun leven betekent en betekend heeft. Jeugdartsen,
consulenten, leerkrachten van de stichting en betrokken scholen hebben veel opgestoken van de nieuwe
kijk op deze aandoening.

Overzicht aantal thuisleerlingen
t.o.v. aantal uren afgelopen jaren:

Balans per 31 december 2013

2013 2012

2011

2010

aantal leerlingen
94
87
aantal contacten
2060 2028
gem. aantal contacten/ll 21,9 23,3
aantal bezoeken
1074 1050

105
2302
21,9
1202

87
2102
24,2
1040

ACTIVA
Vlottende activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden korte termijn

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2013.
De volledige jaarrekening is verkrijgbaar op ons secretariaat.

STAAT VAN BATEN en LASTEN
2013
2012		
Baten			Lasten
Subsidie gemeente Amsterdam
80.450 80.225
Personeelskosten
Overige donaties
7.360
7.844
Sociale lasten
Overige opbrengsten
180
000
Algemene kosten
87.990

88.069 		

Bedrijfsresultaat
Rente baten

4.259
436

3.597
491

Saldo van baten en lasten

4.695

4.088

2013
44.695

2012
40.436

44.695

40.436

26.687
5.170
12.838

21.992
5.170
13.274

44.695

40.436

2013

2012

69.834
5.739
8.158

67.961
5.184
11.327

83.731

84.472

Afscheid van een bestuurslid Een terugblik
Na ongeveer een kwart eeuw deel te hebben
uitgemaakt van het bestuur van de Stichting
vond ik dat de tijd gekomen was om plaats
te maken voor een jonger bestuurslid.
Aan het eind van de tachtiger jaren liepen op een
middag de heer Boersma en mevrouw Liem ‘mijn’
school (de Tijl Uilenspiegelschool in Bos en Lommer)
binnen. Tijdens het gesprek dat wij toen voerden,
vroegen zij of ik er wat voor voelde om plaats te
nemen in het bestuur van de Stichting Onderwijs
aan zieke Kinderen. Nu kende ik de Stichting al via
een aantal aanmeldingen die ik gedaan had voor
leerlingen van de school. Voor zover ik het mij nu
nog kan herinneren, ging het altijd om leerlingetjes
met ledematen in het gips. In die tijd betekende dat
meestal een paar weken thuis herstellen.
De uitkomst van ons gesprek was, dat ik zitting zou
nemen in het bestuur.
Mijn eerste vergadering vond plaats in de Holtermanschool, destijds de ziekenhuisschool. Hans
Courlander was het hoofd van die school. Ik kende
hem al vanuit mijn kweekschooltijd; wij zaten in dezelfde klas. Koos Cieremans was coördinatrice van
de Stichting. Zij was het kloppend hart er van en
was er bijna dag en nacht voor in touw.
De rol van de schoolarts (nu jeugdarts) binnen het
bestuur was en is heel belangrijk. Marijke Polderman, die al vrij snel mevrouw Liem opvolgde, heeft
gedurende lange tijd een grote bijdrage geleverd.
Als er een probleem was met een leerling van de
Stichting was haar mening en veelal een mogelijke
oplossing daarvoor vaak doorslaggevend. Altijd was
het boeiend de discussies binnen het bestuur mee
te maken.
Na de periode ‘Koos Cieremans’ werd afgesloten
met een grootse en welverdiende receptie. Het bestuur hield een sollicitatieronde voor de invulling
van de coördinerende taak. Jantien Taams werd
de opvolgster van Coos Cieremans. Tot op de dag
van vandaag vervult zij die op haar eigen, rustige
en bekwame wijze. Het bestuur fungeert als haar
klankbord voor de dagelijkse praktijk en adviseert
en hakt knopen door bij moeilijke casussen.

Hans Courlander, inmiddels hoofd geworden van
de Educatieve Voorziening van het AMC nadat ‘zijn’
ziekenhuisschool was opgeheven, nam afscheid.
Zijn opvolger bij het AMC is Carla Hendriks. Toen
Marijke Polderman stopte met haar werk binnen het
bestuur werd zij opgevolgd door Jet van der Jagt,
die er voor zorgt dat de medische inbreng gecontinueerd wordt.
Reeds in 1997 heeft Fred Hoogsteder de heer Boersma opgevolgd als voorzitter. De Stichting mag zich
gelukkig prijzen met zo’n voorzitter: deskundigheid,
een groot gevoel voor humor en als het nodig is
doortastendheid, maken alle vergaderingen tot plezierige bijeenkomsten.
De laatste jaren werd het steeds duidelijker dat binnen het bestuur plaats gemaakt moest worden voor
een deskundige op het gebied van financiën. De
deelname van Wim Wittenberg is dan ook een zeer
welkome aanvulling op het bestuur.
En dan…
Onze docenten! Wat een gedreven en gemotiveerd
team. Een team waar de Stichting heel trots op kan
zijn. Tweemaal per jaar ontmoeten bestuur en team
elkaar. Altijd eerst een vergadering gevolgd door
een geanimeerde afsluiting waarvoor Jantien Taams
en haar man de drankjes en de hapjes verzorgen.
Ieder krijgt bij die gelegenheid een kleine attentie.
Al een groot aantal jaren organiseert de Stichting
een studiedag of -middag rond een thema waar de
docenten in hun praktijk wat mee kunnen doen.
Jantien Taams en Carla Hendriks belasten zich
meestal met de organisatie en de inhoud van die
zeer nuttige bijeenkomsten.
Inmiddels heeft er met het aantreden van Roger
Baggen, Ellen van Warmerdam en Brenda Turnhout
een gedeeltelijke verjonging van het bestuur
plaatsgevonden en daarmee is er een waarborg
voor de toekomst van het werk.
Ik wens allen, docenten en bestuur, veel succes voor
de komende jaren. Het wel en wee van de Stichting
zal ik van een afstand met interesse blijven volgen.
Jan R. Stobbe

Colofon
Persoonlijk bedankje
Van een van de leerlingen kreeg Klaus een persoonlijk bedankje.
Heel bijzonder dat een leerling de moeite en de tijd heeft
genomen om haar dankbaarheid vorm te geven!
Leerkrachten/docenten huisonderwijs Amsterdam:
J.F. Adriaans
Drs. K.D. Blömer
Drs. A. Groeneveld
Mw. F.C.L. Guicherit
Mw. Drs. H.M. van den Hanenberg
Mw. Drs. A.M. Hupkens v.d. Elst
Dhr. Ir. R. Kieft
Mw. E. Micheels
Dr. W. Regter
Mw. Drs. V.C.A. Rozemeijer
Mw. Drs. J.W. Taams
Mw. A. Tuizenga
Mw. J.I. Zielhorst-van Breukelen

Primair Onderwijs
Wis- en Natuurkunde
Wis- en Natuurkunde
Onderbouw VO
Engels en Nederlands
Economie
Wis- en Natuurkunde
Wiskunde
Klassieke talen
Duits, Frans en Spaans
Frans
Primair Onderwijs
Nederlands en Geschiedenis

Dank voor de prettige samenwerking en
dank voor het vertrouwen in ons:
Leerplichtambtenaren Amsterdam
Jeugdartsen en -verpleegkundigen JGZ van de GGD
Overige medewerkers uit de gezondheidszorg
met wie we samenwerkten
Consulenten Educatieve Voorziening Amsterdam
Consulenten ABC
Ambulant Begeleiders (m.n. Rec 3)
Amsterdamse scholen, hun groepsleerkrachten, IB-ers,
mentoren en zorgcoördinatoren
Medewerkers afdeling DMO Amsterdam
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