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COLOFON VAN DE REDACTIE 

HOOFD, HART EN HANDELEN

In een goede klas gebeurt van alles. Er wordt gehandeld met hoofd en hart door de 
leerlingen en de leerkracht. Goede klassen zijn energieke klassen. Het bruist er.
In deze Zone bruist het ook van de energie. In alle artikelen komen professionals aan 
het woord die je laten zien wat het je oplevert als je met visie en inzet aan de slag gaat.

In het artikel van Fijma en Putter wordt duidelijk hoe inspirerend inspectiebezoek kan 
zijn als je je als team goed voorbereidt en je laat zien. Marjolein Dobben en Levineke 
van de Meer schrijven over nieuwe boeken in de serie Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
van Van Gorcum. Actuele bijdragen aan de kwaliteitsslagen die op veel scholen nodig 
zijn om leerlingen verder te brengen in hun brede ontwikkeling. Daarbij gaat het na-
tuurlijk om veel meer dan toetsscores en slagingspercentages. Dat wordt ook duidelijk 
in het artikel van Dorian de Haan over VVE waarin zij de waarde van hoofd, hart en 
handelen verbindt aan spel en interactie.
Energieke, goed observerende en meespelende leidsters en leerkrachten leveren de 
meerwaarde die er toe doet.

Verder in deze Zone een tal van praktijkbeschrijvingen uit onder, midden- en boven-
bouw over sociale media, wetenschap in de klas en thema’s als stagelopen en zuinig 
zijn op onze planeet én onszelf. Alle auteurs geven blijk van een onderzoekende en 
reflectieve houding, waarbij niets hen in de weg lijkt te staan. Daar krijg je als lezer 
toch energie van?

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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