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Chantal Trigallez
publiceert twee
boeken over
passie en talent

Chantal Trigallez: ,,We leren vooral door passie. Dat wat onze oprechte aandacht heeft gaat naar het langetermijngeheugen, de rest is ruis.’’
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Leren weten wat je wenst
Jaap Stiemer

j.stiemer@hollandmediacombinatie.nl

Hoorn Q Dat is allemaal leuk en
aardig, ’je droom verwezenlijken’,
maar wat is die droom nu eigenlijk? Veel kinderen hebben geen
idee wat ze in de toekomst willen,
merkte Chantal Trigallez uit
Hoorn. Ze schreef twee boeken om
de kinderen en onderwijzers hierbij te helpen.
Beide boeken verschenen recent bij
uitgeverij Lannoo: ’Ontdek je passie en talenten’ en ’In 7 stappen
naar zinvol leren’. ,,Best uniek,
twee boeken tegelijkertijd uitbrengen’’, zegt de schrijfster. ,,Want in
deze tijd investeren uitgeverijen
niet snel meer in nieuwe auteurs.’’
,,Het is een heel leerzaam proces
voor me geweest, want nadat de

uitgeverij me had laten weten dat
ze de boeken wilden uitgeven,
begon het eigenlijk pas. Alles wat
ik geschreven had moest ik met
wetenschappelijke bronnen kunnen onderbouwen. Heel vermoeiend, maar ook heel verrijkend.’’
Chantal Trigallez is leerprogramma-ontwikkelaar en directeur van
het Talenten Theater in Hoorn, een
plek waar kinderen theater leren
maken van professionals en een
plek waar kinderen leren hoe ze
hun talent kunnen ontwikkelen en
dromen werkelijkheid kunnen
laten worden. Het is een centraal
thema in het werk van Trigallez.
,,Maar wanneer je aan tien kinderen vraagt wat ze later willen doen,
hebben zeven, acht kinderen daar
geen antwoord op. Ze dobberen
rond en volgen zo’n beetje wat
docenten en hun ouders van ze
vragen. Dat zorgt ervoor dat ze

uiteindelijk keuzes maken waar ze
misschien niet helemaal achter
staan, waardoor de kans op schooluitval groter wordt.’’
Via wetenschapper en ontdekker
Marinus Knoope kwam Trigallez
in aanraking met de ’Creatiespiraal’. Dit is een eenvoudige methode die in een aantal stappen uitlegt
hoe je van een wens naar werkelijkheid komt.
,,Maar dan moet je wel weten wat
je wenst. En daar ontdekte ik een
vacuüm. Ook in het onderwijs
wordt daaraan geen aandacht besteed. Ik ben daarover gaan praten
met kinderen en ouders en ik ben
een jaar of vijf gaan lezen en verder
praten. Ik ben me ook gaan verdiepen in hoe we leren, als mens. En
waarom we leren.’’
,,We leren vooral door passie. Dat
wat onze oprechte aandacht heeft
gaat naar het langetermijngeheu-

gen, de rest is een soort ruis. En we
leren om een bestemming te vinden in het leven. Wanneer je weet
wat je verlangens en dromen zijn,
kun je je talenten gebruiken om
daar te komen.’’
Bij het Talenten Theater ontdekte
de schrijfster dat een rustige, veilige omgeving waarin de leerlingen
aan het werk zijn heel belangrijk
is, een plek waar fouten gemaakt
mogen worden.

Verlangen
,,We leven in een impulsgerichte
maatschappij, waarin je continu
informatie moet verwerken. Kinderen zijn daardoor niet meer verbonden met hun essentie, het
verlangen waar alles mee begint.
Met fysieke oefeningen via zang,
dans en spel komen ze uit hun
hoofd weer in hun lichaam. Door
te voelen wat er in je lijf gebeurt,

’Dit is beste besluit voor Spinaker’
Cees Beemster

Hoorn Q Wethouder Samir Bashara
weet het zeker: ,,Juist voor de Spinaker nemen we nu het beste besluit.’’
Het besluit om als gemeente Hoorn
voor deze VSO-school de komende
jaren te investeren in een verbeterd
en groter gebouw aan de Marketenster is volgens de wethouder beter
dan de school onder te brengen in
het gebouw aan de Nieuwe Steen 21.
De investering voor de Spinaker is
nodig omdat deze school al jaren
met verouderde gebouwen zit aan
de Marketenster en de Dovenetel in
Zwaag. Laatstgenoemde school gaat
verdwijnen, zo heeft het schoolbestuur met de andere Hoornse
schoolbesturen in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal
onderwijs afgesproken. Samen hebben de scholen een prioriteitenlijst

opgesteld van de noodzakelijk investeringen in hun gebouwen voor
de jaren 2017-2024.
De Spinaker staat hoog op deze lijst.
Al wil de VVD dat het nieuwe gebouw voor deze school niet in 2019
klaar is, maar volgend jaar al. Hoorn
Lokaal, VOCH, Fractie Tonnaer delen deze opvatting, zo bleek gisteravond tijdens de commissievergadering. Maar volgens Bashara is dat
simpelweg niet mogelijk.
Tonnaer verweet het college van
Hoorn in deze vergadering opnieuw
een stiekem spelletje te hebben gespeeld door het onderwijsgebouw
aan de Nieuwe Steen 21 aan Intermaris te verkopen voor sociale woningen, in plaats van de Spinaker hier
onder te brengen. ,,U heeft deze slag
binnen het college verloren van uw
collega’s’’, kreeg de wethouder te
horen. Bashara verklaarde glimla-

chend dat er nu een beter besluit
wordt genomen voor de school, en
dat de schoolbesturen onderling
zelf de prioriteiten hebben gemaakt. Dat Joke van der Meij (Hoorn
Lokaal) zich hierover verbaasde,
deed daar niets aan af.

Onderbouwing
Dat Hoorn de komende jaren extra
geld vrijmaakt om de schoolgebouwen in de stad te verbeteren, juichen
alle fracties wel toe. Wel missen
meerdere fracties, zoals de PvdA en
de VVD, nog een goede financiële
onderbouwing. ,,Wij weten niet
waaraan we het miljoen, dat we nu
in de reserve onderwijshuisvesting
gaan storten, aan gaan besteden. En
dat geldt ook voor de ruim drie ton
die we hier vanaf 2021 jaarlijks in
gaan stoppen’’, moest Chris de Meij
(VVD) kwijt. Bashara beloofde de

commissieleden binnenkort een nadere schriftelijke uitleg.
De wens om ook in de Risdam een of
twee integrale kindcentra te bouwen, waarin meerdere pedagogische
functies voor kinderen uit de wijk
komen, deelt de wethouder. Maar
omdat Hoorn het geld niet heeft om
dit overal tegelijk van de grond te
tillen, is de keuze gemaakt om dit
eerst in het centrum te doen.
Hoorn gaat ook geld steken in het
verbeteren van het klimaat op scholen. Dit gebeurt bij nieuwbouw of
renovatie van scholen. Maar de wethouder benadrukte dat schoolbesturen hierin zelf ook een verantwoordelijkheid hebben bij de uitvoering van regulier onderhoud. Tegelijk gaf hij aan dat de gemeente
samen met de scholen naar extra
geldbronnen zoekt om de schoolgebouwen extra fris te maken.

kun je ook weer gaan voelen waarvan je blij wordt.’’
In het onderwijs zelf mag wat
Trigallez betreft ook meer aandacht komen voor passie in plaats
van competentie. Ze noemt dat
’passioleren’. ,,Elk mens begint als
64 stamcellen. Die zijn allemaal
gelijk, tot ze hun bestemming
krijgen. Iedereen draagt een bestemming in zich mee, die je kan
ontdekken door uit te vinden wat
je passie is. Als je dat weet kun je
keuzes maken die goed bij je passen.’’
Op twee momenten vertelt Chantal
Trigallez meer over de inhoud van
haar boeken: zaterdag 26 november
van 11 tot 14 uur in boekhandel Stumpel aan het Grote Noord in Hoorn en
op donderdag 1 december om 20 uur
in de Zwarte Olifant aan het Nieuwe
Noord 10 in Hoorn. Beide bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Bestuursleden
nodig voor KWF
Van onze verslaggever

Hoorn Q De afdeling Hoorn van
KWF Kankerbestrijding zoekt bestuursleden die het werk van de 320
vrijwilligers in goede banen leiden.
„Op dit moment is er geen bestuur
meer actief en hebben we een vacature voor een collectecoördinator en
een penningmeester”, vertelt KWFregiocoördinator Iris Candido. „We
zoeken mensen die de vrijwilligers
weten de motiveren en zelf ook enthousiast de handen uit de mouwen
steken. Met elkaar zorgen we ervoor
dat er geld komt voor wetenschappelijk kankeronderzoek.” In Hoorn
werd hiervoor in september 25.500
euro ingezameld. Belangstellenden
voor een functie als bestuurslid of
wijkhoofd kunnen contact opnemen met Iris Candido via 0622510074 of via aanmelden@kwf.nl.

