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Janneke is al bijna 15 jaar 
directeur van de Oranjeschool 
in Den Haag, een basisschool 
met een veelzijdige groep 
leerlingen. Hiervoor is ze 
werkzaam geweest op 
scholen in Leiderdorp en 
Schipluiden. Daar begon ze 
als leerkracht en vervolgens 
ging ze aan de slag als intern 
begeleider. Nu ze werkzaam is 
als directeur geniet Janneke 
nog steeds erg van het
contact met de leerlingen.

Op welke manier ondersteunt Lyceo uw school?
Lyceo organiseert op de Oranjeschool twee verschillende programma’s. Het 
eerste is gericht op werkdrukverlichting voor leraren en het tweede op extra 
ondersteuning voor groep 8. “We werken al jaren naar volle tevredenheid samen. 
Beide trajecten worden gefinancierd vanuit subsidies. De leerlingbegeleiding biedt 
ons de kans om kansengelijkheid op onze school te bevorderen – een belangrijk 
streven voor ons.”
 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
De hoogopgeleide talenten van Lyceo zijn ons extra paar handen om de 
school te ondersteunen. Zo kan het docententeam zich volledig richten op 
het lesgeven. Ze helpen bijvoorbeeld bij het nakijken en ondersteunen de 
leerkracht waar nodig. De groep 8-begeleiding begint na een voorselectie en 
overleg tussen Lyceo en de school omtrent praktische zaken. Welke leerlingen 
hebben ondersteuning nodig en op welk terrein? “De geselecteerde kinderen 
gaan vervolgens gedurende 15 weken, in groepjes, de hele middag aan de slag. 
Aan het einde volgen zij een brugklasworkshop die de kinderen voorbereidt op 
het schoolleven na de basisschool. In de meeste gevallen wordt het programma 
voortgezet op de middelbare school. Zeker ook de leerlingen die door het 
coronavirus extra achterstand hebben opgelopen, hebben hier enorm veel 
baat bij.”
 

Wat heeft Lyceo de school gebracht? 
“Onze school kent een diverse schoolpopulatie, ons uitgangspunt is ervoor zorgen 
dat alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Daar heb je als leerkracht zelf 
niet altijd genoeg tijd voor. Dankzij de inzet van de professionele begeleiders van 
Lyceo, komen wij hier nu wel aan toe. Doordat er in kleine groepjes gewerkt wordt, 
is er volop aandacht en zien we het zelfvertrouwen groeien.”

Hoe zou u Lyceo beschrijven aan een collega van een 
andere school?
“Het is een professionele organisatie die er samen met de school voor zorgt 
dat leerlingen hun doelen bereiken. De communicatie is goed. Als je als 
school meer voor je leerlingen wil betekenen dan je als school kunt doen,
is Lyceo de perfecte aanvulling.”  


