
‘Als je werkt met fijne mensen die gedreven zijn, 

dan kom je voldaan thuis’  

Yvonne Veenhof is al 26 jaar werkzaam op 
kindcentrum De Klimboom in De Rips. Eerst als 
leerkracht en later als remedial 
teacher. Tegenwoordig is ze als intern begeleidster 
betrokken bij de groepen en houdt ze zich op 
verschillende manieren bezig met de 
schoolontwikkeling. Verbinding, tussen alle 
betrokken partijen is daarbij voor haar het 
sleutelwoord. 

‘Sinds de school onderdeel werd van Stichting GOO, is er sprake van een Kindcentrum’, vertelt 

Yvonne: ‘We zoeken de verbinding tussen school, peuterwerk en kinderopvang en dat is goed gelukt. 

We profiteren van elkaars kwaliteiten. Zo werken pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld mee in de 

klas. De peuters maken zo spelenderwijs kennis met de kleuterklas en als er zich iets voordoet in de 

les wordt dit direct doorgespeeld naar de opvang. De lijntjes zijn kort.’  

Trots  

Als het over het kindcentrum gaat, straalt Yvonne trots uit. ‘De Klimboom is een onderwijsplek waar 

een prettige, respectvolle sfeer hangt. Het personeel gaat ervoor! We zijn heel betrokken en hebben 

hart voor de zaak. Als je werkt met fijne mensen die gedreven zijn, dan kom je voldaan thuis.’  

Uitdagingen      

Na al die jaren blijven er uitdagingen op Yvonne’s pad komen. ‘Als ik samen met ouders, kinderen of 

collega’s iets kan ontwikkelen en verbeteren, dan vind ik dat geweldig.’  Een voorbeeld? ‘Ik ben 

samen met collega’s in het ‘opbrengstgericht passend werken’ is gedoken. We volgden een 

masterclass en hebben de rest van het team geënthousiasmeerd.’  

Het beste voor de kinderen      

Yvonne vertelt dat niet alleen de lijntjes binnen de Klimboom kort zijn. ‘Ik heb ook goed contact met 

intern begeleiders van de andere scholen binnen Stichting GOO. Het is een netwerk waarin we elkaar 

ontmoeten en van elkaar leren. Ook wordt er verbinding gezocht tussen de kinderen onderling, en 

tussen de school, ouders en kinderen. ‘We willen allemaal het beste voor de leerling. En ik vind het 

fantastisch om daaraan bij te mogen dragen.’  
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