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RIJN & MOEZEL DELUXE
Vertrekdatum: alléén 2 mei
Absolute buitenkans! Deze super-de-luxe cruise
vanuitKeulen naar o.a.Koblenz,Cochem en Alken boekt
u al vanaf slechts ! 199! Inclusief busreis, 3 nachten
cruise per gloednieuw 5-sterren MS Vista Prima en alle
maaltijden. Geniet van culinair hoogstaande maaltijden en
onovertroffen service. Boek snel, VOL = VOL!

Zie www.kras.nl/32537

Per 5-sterren

MS Vista Prima!

SPORTWERELD

Rutger Hauer is deze
week op klaarlichte
dag ontvoerd voor zijn
nieuwe filmrol als
biermagnaat Freddy
Heineken. De cruciale
scène werd in Am-
sterdam-Oost opge-
nomen voor de film
De Heineken Ontvoe-
ring die eind novem-
ber in première gaat.
De werkelijke kidnap-

ping van Heineken en
zijn chauffeur Ab Do-
derer vond in 1983
plaats. De filmversie
wordt geregisseerd
door Maarten Teur-
niet. Andere belang-
rijke rollen in de film
worden gespeeld door
Marjolein Keuning,
Gijs Naber en Teun
Kuilboer. FOTO ALPHONS

NIEUWENHUIS

Slaagt het experiment, dan mogen
de ouders van alle basisschoolleer-
lingen straks zelf hun vakanties in-
delen. Dat maakt minister Marja
van Bijsterveldt van Onderwijs van-
daag bekend.
Het voorstel kan een revolutie be-

tekenen voor het basisonderwijs.
De uiterste consequentie van het
plan van de minister is dat kinde-
ren uit dezelfde klas nooit meer te-
gelijk vrij hebben. Maar scholen
kunnen ook aan het begin van elk
jaar een gezamenlijk vakantieroos-
ter voor alle kinderen vaststellen.
Scholen én ouders willen steeds

meer vrijheid bij het organiseren
van hun vakanties. De landelijk
vastgestelde zes weken zomerva-
kantie leidt in veel gezinnen tot
problemen, zeker nu veel huishou-
dens uit tweeverdieners en zelfstan-
digen bestaan. Van Bijsterveldt: ,,Ik
wil scholen en ouders de mogelijk-
heid geven het onderwijs zo te or-
ganiseren dat het past bij de wen-
sen van deze tijd.’’
De proef van de minister volgt op

het succes van De School in Zand-
voort, een kleine school die alleen
met de kerstvakantie twee weken
gesloten is. Leerlingen kunnen de
rest van het jaar op vakantie wan-
neer ze willen, zolang ze maar aan
het minimum van 940 lesuren per
jaar komen. Bovendien kunnen
scholieren er dagelijks van 8 tot 18
uur terecht. De leraren draaien
evenveel uren als op normale scho-

len, maar die zijn over meer weken
verdeeld.
Het enige wat straks blijft tellen,

is dat de scholen zich moeten hou-
den aan de minimale onderwijstijd
van 7520 uur in acht jaar en de les-
sen evenwichtig moeten verdelen.
Een basisschool kan dan besluiten
de eerste jaren minder les te geven
en later meer.
Scholen kunnen er ook voor kie-

zen meer lessen te geven in de zo-
mervakantie, die veel ouders te lang
duurt. ,,Als ouders en scholen in
goed overleg de zomerperiode wil-
len gebruiken voor lessen, dan moet
dat kunnen mits dat bijdraagt aan
de prestaties van leerlingen,” zegt
Van Bijsterveldt.
Onderwijs gedurende de zomer-

vakantie betekent overigens wel dat
ouders fors meer schoolgeld, 6500
euro per jaar op De School, moeten
betalen om extra docenten te kun-
nen inhuren.
De proef met de flexibele uren,

die al eerder op het verlanglijstje
stond van de Tweede Kamer, begint
komend schooljaar en duurt drie
jaar.

DENHAAG •Ouders mogen in de toekomst zelf bepa-
len wanneer hun kinderen vakantie krijgen. Dat spre-
ken ze aan het begin van het schooljaar af met de on-
derwijzers van de basisschool. Het gaat vooralsnog
om een proef op tien scholen.

NATHAN VOS

Ouders bepalen zelf
schoolvakantie kind

Komende3 jaar experiment op tienbasisscholen RUTGERHAUERALS
FREDDYHEINEKEN IN
ONTVOERINGSFILM

STOCKHOLM• De wereld rond in
zes rampen. Zo kan de vier maan-
den durende huwelijksreis van
Stefan (38) en Erika Svanström
(32) en hun baby Elinor worden
omschreven. Zij begonnen op 6 de-
cember met een vlucht naar Mün-
chen die ten prooi viel aan een van
de ergste sneeuwstormen ooit.
Vanuit Duitsland reisde het paar
naar Australië. Daar werden zij
overvallen door een cycloon, kre-
gen ze te maken met overstromin-
gen en konden ze ternau-
wernood ontsnappen aan
bosbranden.

Een sprongetje naar Nieuw-Zee-
land viel ook beroerd uit. Net
voordat de Svanströms landden in
Christchurch werd deze stad ge-
troffen door een zware aardbeving.
De laatste bestemming, Japan,
draaide uit op de zesde teleurstel-
ling: op 11 maart werd het land ge-
troffen door een aardbeving. De
Svanströms blijven er, terug in
Zweden, stoïcijns onder. ,,We zijn
gelukkig in de liefde,’’ zegt Erika.

Huwelijksreis vanZweeds koppel
opeenstapeling van zes rampen

g P18

‘Wat slecht ging, snoof ik weg.
Tijd om schoon schip te maken’

Erika en Stefan
Svanströmmet
baby Elinor.

GRONINGEN • Het 12-jarige meisje
uit Groningen dat onlangs tijdens
een schooluitje is bevallen van een
dochter, is hoogstwaarschijnlijk
zwanger gemaakt door haar vader.
Dat blijkt uit dna-onderzoek. De 52-
jarige man is aangehouden, van-
wege ‘ernstige vermoedens’ dat hij
zijn dochter seksueel heeft mis-
bruikt. De man wordt vrijdag voor-
geleid.
De jonge moeder heeft tot nog toe

niet willen zeggen wie haar zwan-
ger heeft gemaakt. Zij krijgt nu psy-
chische hulp en is onderge-
bracht in een pleeggezin.

Vader 12-jarige
moeder ook
vader van baby
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Schalke walst over
Italianen heen

Minister Marja
van Bijsterveldt
presenteert
vandaag de
plannen voor
flexibele school-
vakanties.


