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Wat betekent onderwijs-op-afstand voor de opleiding en toekomst van onze kinderen? Ouders,
jongeren, scholen en de politiek houden zich bezig met deze vraag. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat het onderwijs na de zomervakantie weer zoals ‚vanouds’ kan doorgaan. Zouden we
dat eigenlijk wel moeten willen? Rector Iedje Heere van het Merlet College in Cuijk geeft in een
interview antwoord op deze vragen.

Vrijwel alles wat in het onderwijs vanzelfsprekend was, wat ons
houvast en zekerheid gaf, hebben we binnen een paar weken los
moeten laten: het schoolgebouw, de klaslokalen, les door een leraar
voor de klas, schoolboeken, het lesrooster, wel of niet blijven zitten, het
centraal examen en niet te vergeten alle activiteiten en excursies. Dit
maakt veel los bij iedereen die betrokken is bij de school, van angst en
frustratie tot hoop en (her)ontdekken van de dingen die er werkelijk toe
doen in het leven.

Het is een feit dat er kinderen en gezinnen zijn voor wie deze situatie ronduit rampzalig is en we moeten daar
maximaal aandacht voor hebben en blijven houden. Die opdracht is niet veranderd, dat deden we al en doen
we nu nog steeds.
Laten we onze leerlingen echter niet meer in een cognitief hokje stoppen door ze te blijven meten aan het
gemiddelde kind (de norm). Maar vergelijk een kind met zichzelf, immers elk kind is uniek, leert op zijn eigen
manier en in zijn eigen tempo. Je brengt samen met de leerling de leerroute in beeld die past bij jouw
ontwikkeling. Dit betekent concreet dat we meer maatwerk moeten leveren en dan hoeven we niet meer te
spreken van achterstanden.

Binnen het huidige klassikale onderwijssysteem is veel gestandaardiseerd in tijd, ruimte, leerinhoud, doel,
middelen en normen. Veel scholen zijn inmiddels bezig met de omvorming naar meer maatwerk voor
leerlingen te bieden, zo ook het Merletcollege. Tijdens de coronacrisis zien we dat onze leerlingen meer
ruimte krijgen en nemen vanuit de eigen behoefte en motivatie. Nieuwe creatieve ideeën ontstaan waardoor
leerlingen op een andere manier worden uitgedaagd. Allemaal positieve ontwikkelingen die we kunnen
gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. En ja, sommige leerlingen gaan hierdoor effectiever leren en dus
beter presteren.

Wanneer we uitgaan van het feit dat elke leerling uniek is moeten we ons onderwijs flexibeler maken.
Bijvoorbeeld door het onderwijs meer tijd- en plaatsonafhankelijk aan te bieden. Flexibel onderwijs kan te
maken hebben met wat leerlingen leren (inhoudelijke keuzevrijheid) en hoe leerlingen leren (eigen tempo,
niveau en leerstrategie). Organiseren van flexibel onderwijs is echter een ingewikkeld proces. Daarom is het
zo belangrijk om onze ervaringen die we nu ten tijde van de coronacrisis opdoen te inventariseren. Het is nog
te vroeg om al conclusies te trekken maar zeker is dat we de positieve ervaringen zullen gebruiken om ons
onderwijs te verbeteren en aan te passen. Laten we van beide systemen het goede behouden en verder
uitwerken om ons onderwijs verder te optimaliseren. Want onze leerlingen verdienen het beste onderwijs.
Wat we echter niet moeten vergeten is dat leren een sociaal proces is. Eens te meer blijkt hoe belangrijk
school is als sociale ontmoetingsplek. Leerlingen willen gezien worden en missen de interactie met
klasgenoten en docenten.

Het onderwijs op afstand leidt dus ook tot nieuwe inzichten?

Gaat het onderwijs na de corona-crisis er dan ook anders uit zien?

Dit interview is een samenvatting, het volledige interview kunt u teruglezen op onze website www.heeswijksekampen.nl.

Onderwijsvernieuwing door corona?

Hoe hebt u de afgelopen periode ervaren?

Zijn er leerachterstanden en wat gaat uw school hieraan doen?
Om deze vraag echter goed te kunnen beantwoorden moeten we
eerst wat dieper graven:
1. Wat verstaan we onder leerachterstand?
2. (Bij wie) is er daadwerkelijk een leerachterstand?
3. En als er sprake is van een leerachterstand, hoe erg is het dan?



Nieuws van de wijkraad

Binnenhaven De Nielt - geef uw mening!

Bezorg-nieuws

Afscheid penningmeester Sjoerd Verheijen

Onze nieuwsbrief-bezorgers kregen de nieuwsbrieven meestal
uitgereikt in plastic tassen. In deze tijd is dat eigenlijk "not done" , en de wijkraad
is zich hiervan ook bewust. Dus hebben we besloten dit anders te doen in
verband met het milieu.

Afgelopen periode heeft de wijkraad nieuwe draagtassen met ons logo
aangeschaft voor de bezorgers. Onze bezorgers zijn dus nu herkenbaar
aan deze nieuwe draagtassen. Zwaait u gezellig naar hen als u één van
deze fantastische mensen ziet lopen?

Helaas heeft onze penningmeester Sjoerd Verheijen, na 8 jaar werkzaam
te zijn geweest voor de wijkraad, besloten te stoppen met zijn activiteiten

voor de wijkraad. Wij zijn enorm dankbaar voor al het werk dat hij heeft gedaan. Wist u dat hij zelfs
een hele tijd het enige wijkraadslid was van de wijkraad?? Zodra de omstandigheden het weer
mogelijk maken willen wij, samen met u, Sjoerd bedanken voor zijn inzet.

Wij wensen u een goed gezondheid!

Yvette van Rijckevorsel, voorzitter

Omdat de aanlegsteigers slechts zelden door passanten
worden gebruikt, heeft de binnenhaven soms een enigszins
doodse aanblik en mist de omgeving sfeer. Het toevoegen
van extra ligplaatsen voor anderen dan passanten zou de
levendigheid, het woonplezier en de kwaliteit van het gebied
voor veel mensen verder kunnen versterken.

Daarom wil de gemeente Cuijk onderzoeken - in
samenwerking met de wijkraad Heeswijkse Kampen - of er
belangstelling bestaat om ligplaatsen voor een boot af te
nemen. Het is tenslotte extra plezierig als je vlak bij je eigen
woning aan het water direct in je eigen boot kunt stappen

Bij voldoende belangstelling voor het afnemen van deze extra ligplaatsen, overweegt de gemeente om deze
in de binnenhaven aan te leggen. Boten kunnen dan ook ’s nachts blijven liggen. De kosten voor een
ligplaatsvergunning zullen vergelijkbaar zijn met die in omliggende havens aan de plas .

Graag vernemen wij van u of u belangstelling heeft voor zo’n extra ligplaats. Ook als u vindt dat de aanleg
van extra ligplaatsen geen verbetering oplevert voor de wijk, horen wij dat graag. Onder normale
omstandigheden zouden wij over dit onderwerp een informatieavond organiseren, maar vanwege de
coronacrisis kiezen wij voor een schriftelijke inventarisatie. Wij hopen van u te horen.

U kunt uw reactie sturen naar de wijkraad: info@heeswijksekampen.nl

Vacature penningmeester Wijkraad
Met het vertrek van onze huidige penningmeester is er een vacature ontstaan bij de wijkraad voor een
nieuwe penningmeester. De werkzaamheden omvatten het verzorgen van de financiële administratie van
de wijkraad inclusief het voldoen van betalingen, het aanvragen van subsidies en het opstellen van het
financieel jaarverslag. De penningmeester is tevens bestuurslid en beslist mee over de lopende en nieuwe
projecten. Deelname aan de maandelijkse vergaderingen is een vereiste. De werkzaamheden omvatten
ongeveer 4 uur per maand en kunnen uitgebreid worden indien de persoonlijke interesse hiernaar uitgaat.
Voor vragen kunt u via email contact opnemen met Yvette van Rijckevorsel, voorzitter.
Vragen en/of sollicitaties kunt u richten aan voorzitter@heeswijksekampen.nl



Nieuwtjes KBO
Momenteel staat alles in het teken van het bestrijden van het coronavirus. Dat moet
ook wel, want we willen allemaal dat deze pandemie zo snel mogelijk verdwijnt en dat
eenieder weer in het dagelijkse ritme terug kan keren. We wensen dan ook alle
getroffenen veel sterkte in de strijd naar een volledige genezing.

Onze KBO-afdeling was 2020 voortvarend begonnen. We zagen bij het jeu de boules
een stijgende lijn, wat betreft het aantal deelnemers. Onze jaarvergadering was ook
erg positief te noemen. Ruim 50 leden bezochten deze vergadering. Na het officiële
gedeelte was er een optreden van de troubadour Mia Dekkers, uit Overloon. Leuke
liedjes en conferences bracht ze ten gehore in ons mooie Oost-Brabantse dialect. Ook
waren we dit jaar gestart met een bridge cursus in MFA De Valuwe. Ook hier was de
animo boven verwachting. 20 personen hadden zich ingeschreven. Twaalf avonden
zou deze cursus duren. De dansavonden zouden een vervolg krijgen.Dit jaar hadden
we 4 dansavonden gepland. Maar helaas gooide het coronavirus roet in het eten en zijn alle activiteiten
opgeschort. Wanneer we weer kunnen beginnen, hangt af van de besluiten van ons kabinet en de adviezen,
die KBO Brabant ons geeft. U kunt de ontwikkelingen, omtrent onze activiteiten, lezen via onze website
www.kbo-cuijknoord.nl, of op onze facebookpagina: www.facebook.com/kbo.cuijknoord.

Veel senioren gaan kleiner wonen als ze wat ouder worden waardoor ze vaak geen ruimte meer hebben om
hun hobby uit te oefenen. Op 27 januari was er in de MFADe Valuwe, een informatieve bijeenkomst van over
het nieuw op te richten hobbycentrum. Ruim 80 belangstellenden woonden de bijeenkomst bij!! Helpt u mee
met het vinden van een pand? Tips zijn van harte welkom! Via onze website of de facebookpagina van het
hobbycentrum kunt u de ontwikkelingen volgen www.facebook.com/hobby-centrum.cuijk.

Wij wensen de werkgroep veel succes en hopen dat er binnenkort een mooi hobbycentrum in Cuijk zal
komen.

Voor nadere informatie: info.hccuijk@gmail.com.
Wilt u meer weten over onze KBO? Mail dan naar : janvanderc@gmx.com

AED nieuws
AED bij Opel Jetten

AED op Stroomrug 1

Andere ontwikkelingen

Opel Jetten heeft een AED aangeschaft en met een buitenkast
gesubsidieerd door de wijkraad 24/7 beschikbaar gesteld. Op de
foto kunt u goed zien waar deze AED te vinden is. De wijkraad
wil Opel Jetten via deze weg graag van harte bedanken voor
hun betrokkenheid bij hetwelzijn van onze wijkbewoners.

Op het wooneiland Stroomrug huisnummer 1 hangt nu een AED.
Het geld voor de AED is bijeengebracht door onze wijkbewoners
en de installatie is verzorgd met subsidie van de wijkraad.

Om onze wijk volledig hartveilig te maken zijn we in gesprek met
een bewoner op de Brouwersbos om te kijken of het mogelijk is
om daar een AED buiten op te hangen.
De AED van de wijkraad bij tandarts Tandplaats wordt dit jaar
vervangen, deze is inmiddels te oud aan het worden.
Er is nog een AED nodig aan de straat Heeswijk/Ewinkel Wilt u
helpen om een AED aan uw gevel te realiseren middels een
buurtproject. Wij horen graag van u!

Tijdelijk geen reanimatietrainingen
Helaas kunnen wij tot nader order geen reanimatietrainingen verzorgen in verband met de coronacrisis.
Zodra onze trainer het weer verantwoord vindt zullen we weer starten. Via onze website en facebook houden
wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen hieromtrent.

Boven: overzicht- en detailfoto AED bij Opel Jetten,
onder overzicht- en detailfoto op Stroomrug 1



Wijkraad - informatie
Agenda
15 juni - wijkraadvergadering
13 juli - wijkraadvergadering
7 september wijkraadvergadering
5 oktober wijkraadvergadering

De wijkraad vergadert op dit moment virtueel van
19.30 - 22.00 uur. Het is mogelijk om met de wijkraad
van gedachten te wisselen van 19.00 - 19.30 uur. U
kunt via email een verzoek om spreektijd indienen en
ontvangt van ons instructies om virtueel ‚aan te
kunnen schuiven’.

U neemt bij voorkeur via email contact op met ons:
info@heeswijksekampen.nl

Website: www.heeswijksekampen.nl

Kopij: aanleveren uiterlijk 5 september

Voelt u zich nog jong en vitaal? Doe mee!
De vergrijzing in Nederland loopt op dit moment hard op. In 2030 is in Oost Brabant ongeveer een kwart van
de bevolking vergrijst. Er zijn nu al te weinig zorgmedewerkers voor zorgbehoeftige ouderen. De werkgroep
„Vergrijzing en Ouderenzorg“ richt daarom in onze wijk zorgcirkels op waarin ongeveer 15 ouderen
participeren, die met elkaar afspreken elkaar te helpen en ondersteunen op alle denkbare terreinen. De hulp
en steun aan elkaar wordt verleend vanuit de gedachte dat de gezonde, vitale ouderen de zorgbehoeftige
ouderen gaan helpen. Daarvoor is vanuit de praktijk van alle dag een methodiek ontwikkeld.
Binnenkort start gratis opleiding tot zorgcirkelbegeleider. Deze opleiding duurt 4 weken, bestaande uit 4
bijeenkomsten van 2 uur. Na de opleiding gaat u aan het werk als zorgcirkelbegeleider. U ontvangt voor uw
werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.
Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de wijkraad. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de wijkraad via email of met Henk Geene 06-54223916 / henkgeene3@gmail.com

Heerlijk Heeswijk
Het organiserend comité was alweer enige tijd
bezig met de organisatie van het succesvolle
jaarlijkse evenement „Heerlijk Heeswijk’ dat dit jaar
gepland stond voor 5 juli 2020.
Met pijn in het hart heeft zij moeten besluiten het
evenement af te zeggen. Gezien de beperkingen
die de overheid heeft opgelegd in het belang van
eenieders gezondheid kan het comité helaas niet
anders.
Verplaatsen van het evenement naar het najaar is
ook niet haalbaar. Als kleine stichting kan het zij
geen onzekere financiële verplichtingen aangaan,
dit zou onverantwoorde risico’s met zich
meebrengen.
Het comité gaat uit van uw begrip voor deze
beslissing en zij hoopt dat ze volgende jaar de wijk
weer mogen verblijden met een gezellig en leuk
evenement. Voor nu wenst het comité jullie veel
gezondheid en sterkte toe.

De coronacrisis brengt een ongekend gevoel van saamhorigheid te weeg in het hele land, zo ook in Cuijk en
in onze wijk. Mensen kunnen als gevolg van de coronacrisis en/of persoonlijke omstandigheden behoefte
hebben aan hulp of een praatje. Om deze mensen te ondersteunen is het vrijwilligersinitiatief Samen kunnen
we het in Cuijk ontstaan. Op 26 april jl. zijn vrijwilligers in heel Cuijk een kleine attentie gaan brengen om hen
een hart onder de riem te steken. Deze mensen kregen bezoek omdat ze hiervoor aangemeld waren door
hun naasten.
Ook na de corona-crisis is het de bedoeling dat de werkgroep in onze wijk actief blijft. Alle wijkbewoners
kunnen bij de werkgroep terecht. Weet u niet bij wie/welke instantie u moet aankloppen voor hulp of komt u
niet in aanmerking voor hulp? De vrijwilligers van de werkgroep helpen u verder.
U kunt de werkgroep bereiken via info@heeswijksekampen.nl

Samen kunnen we het in Cuijk

Honden behendigheidsparcours
Onze wijk heeft een voor onze gemeente unieke hondenfaciliteit. Een echt
behendigheidsparcours! Dit parcours is te vinden nabij wooneiland De Nielt.

De gemeente ontving van een wijkbewoonster de vraag of er
niet een speelplek voor honden kon worden gerealiseerd.
En dat kan! Het parcours werd ingericht met materialen die
overgebleven waren bij verschillende (nieuwbouw)-
werkzaamheden in de wijk.
Een enthousiast baasje stuurde ons deze prachtige foto’s
van het parcours en zijn hond. Hebt u ook iets leuks te delen
met uw wijkbewoners? Laat het ons weten!


