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‘Alle leerlingen geslaagd? Ik stop’

MAARTEN PENNEWAARD

SINT ANNAPAROCHIE Een uitzonder-
lijke prestatie van csg Ulbe van
Houten in Sint Annaparochie: alle
examenleerlingen zijn geslaagd.
De score van 100 procent komt zel-
den voor in Nederland.

Directeur Eelco Bruinsma verkeerde
gisteren in hogere sferen. Alle 86
leerlingen van de christelijke scho-
lengemeenschap in Sint Annaparo-
chie kregen goed nieuws. ,,Ik denk
dat ik maar stop’’, lacht Bruinsma,
,,hoe moet ik dit nog overtreffen?’’
Gisterochtend kwam de definitieve
bevestiging bij de vaststelling van de
normen voor de herexamens. ,,Na-
tuurlijk wist ik wel dat dit er aan zat
te komen, maar gisteren werd het
echt officieel.’’

Na de eerste examenronde was 93
procent van alle examenleerlingen

(op de vmbo-niveaus basis, kader,
gemengde en theoretische leerweg)
al zeker van het diploma. Dat alle
leerlingen die een herexamen moes-
ten maken nu ook zijn geslaagd, be-
tekent dat de school een bijzondere
prestatie levert. Er zijn elk jaar maar
een paar scholen in Nederland die
hetzelfde kunnen zeggen.

Gemiddeld slaagde vorig jaar 95
procent van alle vmbo-leerlingen
voor het examen. Bij vwo’ers lag dat
percentage in 2017 op 91 en bij de ha-
vo op 87 procent. Waar scholen bij
lagere scores nog wel eens willen
zeggen dat dat komt door ‘een slech-
te lichting’, wil Bruinsma nu bij deze
prestatie niet alleen spreken van
‘een heel goede lichting’. ,,Het speelt
zeker mee dat we dit jaar heel goede
leerlingen hebben. Maar ik be-
schouw dit ook als een beloning
voor onze inspanningen om meer te
doen aan maatwerk voor de leerlin-

gen en in te zetten op studiebegelei-
ding. Dat betaalt zich nu ook uit.’’

Het docententeam verdient dan
ook een dikke pluim, aldus Bruins-
ma. ,,Zij zijn medeverantwoordelijk
voor dit resultaat. We gaan volgende
week woensdag bij de extra feestelij-
ke diploma-uitreiking maar eens
flink uitpakken.’’ Twee leerlingen
van Ulbe van Houten slaagden cum
laude. Een leerling haalde een 9,9 op
wiskunde. ,,Ook uitzonderlijk, want
wiskunde is voor de meeste leerlin-
gen een lastig vak.’’

In Franeker werd gisteravond de
rode loper uitgelegd voor de ge-
slaagde leerlingen van rsg Simon
Vestdijk. Natuurlijk, het examen –
en voor sommigen zelfs een herexa-
men – was een noodzakelijke hobbel
die genomen moest worden. Maar
eigenlijk spraken leerlingen afgelo-
pen schooljaar vooral over het Di-
plomagala.

Mooi aangekleed, met bijzondere
vervoersmiddelen en over de rode
loper: de school heeft een mooie tra-
ditie gemaakt van de diploma-uit-
reiking. ,,En natuurlijk hielp het
weer deze keer een handje mee’’,
lacht Mandy Braet van de school
voor vmbo en mavo. De DJ kon lek-
ker buiten zijn plaatjes draaien.

Het gala is een avond geworden
waarin de geslaagde leerlingen nog
één keer hun beste beentje voor zet-
ten. In alle vrolijkheid, want het
feest markeert de goede afloop van
de examens. Gisterochtend kregen
de leerlingen die een herexamen
hadden moeten maken te horen dat
ze in tweede instantie toch geslaagd
waren. Bij de uitreiking van de diplo-
ma’s hoort op steeds meer scholen
ook de uit de Verenigde Staten over-
gewaaide traditie om een hoedje in
de lucht gooien. In Franeker was dat
ook het geval.

Een geslaagde leerlinge arriveert in een roze Cadillac op het examengala van rsg Simon Vestdijk in Franeker. FOTO NIELS DE VRIES


