
 

Mijn naam is Alex Langhout. Ik ben geboren in 1971 op de boerderij van mijn ouders in Aldtjserk, een klein 

plaatsje langs de elfsteden route in Friesland. A snel ging mijn vader van de boerderij het basisonderwijs in. Mijn 

vader was een pionier in het lesgeven vanuit de belangstelling van het kind. Hij week, daar waar het kon, af van 

de toen gangbare klassikale methoden. Van deze lesmethode heb ik zelf ook kunnen genieten, want ik heb twee 

jaar lang (klas drie en vier) bij mijn vader in de klas gezeten. Deze manier van lesgeven spreekt mij erg aan en 

hiervan vind ik veel terug in hoe onze kinderen nu les krijgen op de basisschool “Kaleidoscoop”. 

Samen met Klaske, mijn vrouw, ben ik in 2000 naar Zeewolde gekomen. 20 April 2004 werd Mats geboren, op 

28 september 2006 Ivar en 14 maart 2009 mochten we Yrsa verwelkomen. Op dit moment zitten ze alle drie met 

veel plezier op de Kaleidoscoop. Ik ben werkzaam als group productmanager in de farmaceutische industrie voor 

een bedrijf dat nieuwe, innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. Deze baan kost mij veel tijd en vaak moet ik 

naar het buitenland.  

Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Daar wordt de basis gelegd voor heel veel 

vaardigheden die belangrijk zijn in het latere leven. Daarom is het belangrijk dat de kwaliteit van scholen, in de 

breedste zin van het woord, van hoog niveau is en blijft. Om mee te helpen de kwaliteit van de school te 

waarborgen en uit te bouwen heb ik mij indertijd aangemeld voor een bestuursfunctie bij SIBZ. Het bestuur van 

SIBZ is een samenwerking aangegaan met het bestuur van de katholieke scholen in Zeewolde en zodoende heb 

ik ook zitting in het bestuur van SKOZ. Op deze manier kan ik met veel plezier mijn steentje bijdragen aan het 

behoud en het verbreden van de kwaliteit van een deel van het basisonderwijs in Zeewolde.  

 

 


