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Nieuwsbrief 15, schooljaar 2019-2020,  29 mei 2020  

Dit keer een speciale nieuwsbrief waarin ik terugblik op mijn tijd bij OBS 

Passe-Partout. 

 

In 2009 ben ik als directeur op deze mooie school aangesteld. Ik begon in 

november 2009 met na een maand een ouderavond over een leerling 

die niet passend gedrag vertoonde. Meteen voor 60 ouders uitleggen 

wat de maatregelen waren. Een roerige avond met veel emotie en een 

paar jaar later hoorde ik van ouders: “Je stond toen pal voor de belangen van 

dat ene kind en wat we vanaf dat moment voelden was: Dat doe je ook voor 

mijn kind als het nodig is!” En dat is als een rode draad door mijn periode bij 

Passe-Partout gelopen. 

De groei van de school, zowel qua leerlingenaantal, als onderwijsinhoudelijk 

stond in de afgelopen jaren centraal. Door de implementatie van de Engelse 

taal zijn we uitgegroeid tot tweetalige school. De start met het Leonardo-

onderwijs en dit hebben uitgebouwd tot Da Vinci-onderwijs, 2 pijlers waar ons 

onderwijs op school rust, zie ik in dat licht. Het tweetalig onderwijs is echt een 

“unique selling point” binnen onze school. Daar ben ik trots op!  

Ook trots zijn we op al die mooie woorden van ouders van de Da Vinci-kinderen 

als ze de school verlaten in groep 8. Over de hoogbegaafde kinderen bestaat 

bij ouders die zo’n kind niet hebben soms misvatting, maar ik ben blij dat onze 

school een kwetsbare groep leerlingen toch kan helpen om sterk te staan in het 

voortgezet onderwijs en dat voelt goed! 

Daarnaast herinner ik me de eerste paal voor KC2, de tekorten in lokalen met al 

meteen een verdieping op KC2, die al voor oplevering voor flinke lekkages 

zorgde. Een hectische tijd!  
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Vanaf het begin is huisvesting een “hot item” geweest en zijn er veel discussies 

met de gemeente geweest over luchtkwaliteit en temperatuurregeling. En nog 

steeds heeft dit de nodige aandacht. Zeker in een pand met diverse gebruikers. 

Een goede communicatie staat daarin centraal. 

Als ik zo terugkijk is het echter vooral de kinderen en de samenwerking met 

ouders die ik zal missen. Kinderen die altijd enthousiast reageerden en waarmee 

ik grapjes kon maken, ouders die soms erg kritisch waren, maar dat houd je wel  

scherp.  

Op mijn allereerste school in Schiedam en nu als laatste school OBS Passe-

Partout heb ik het langste gediend en tot op de dag van vandaag is het in 

Nesselande de  boeiendste tijd geweest. 

Waren er dan geen minpunten? Natuurlijk wel, maar die wogen voor mij niet op 

tegen het plezier dat ik heb ervaren. De school groeide en bloeide. Dat 

uiteraard in combinatie met het team dat voor mij werkte. Ik kijk daar met 

voldoening op terug!   

Ook waren er veel emotionele momenten, zoals het overlijden van 2 leerlingen 

van onze school en onlangs nog het overlijden van collega Heleen. Die 

gebeurtenissen grepen mij ook erg aan.  

Nu er eindelijk een opvolger is gevonden kan ik met een gerust hart de school 

achterlaten. Ik ga mij richten op iets anders want met pensioen gaan en stilzitten 

zit niet in mijn aard. Onderwijs is en blijft mijn passie en ik hoop dat nog jaren te 

kunnen blijven doen. 

In Noortje van de Laar, mijn opvolgster,  heb ik alle vertrouwen. Uiteraard wens ik 

haar heel veel succes toe. Ik zal de komende weken nog als directeur aanwezig 

zijn om voor een goede overdracht te zorgen en om daar waar nodig 

ondersteuning aan Noortje te verlenen.   
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Persoonlijk afscheid nemen van ouders en kinderen in Nesselande is in deze 

Corona-tijd lastig, dus mocht ik u niet meer zien of spreken dan wens ik u allen in 

elk geval heel veel goeds toe!  


