
Woldafscheidtijd

Tja….als het einde van dit schooljaar 2020-2021 nadert en je na de zomervakantie met pensioen
gaat, wordt het tijd om tóch ‘even’ achterom te kijken naar 38 Woldse jaren….

In 1982 was ik werkzaam op RCN Zeewolde als recreatieleider, aangezien er toen in het
onderwijs geen baan te vinden was….. Wél viel ik in 1982 en 1983 enkele keren in op de “eerste
school voor 4-12 jarigen met samenwerkingskarakter ‘t Wold”.  Deze school lag tussen het riet
aan de Dasselaarweg, vlakbij de huidige rotonde met de Sportlaan. Doordat Gerrit Wolthuis, de
eerste directeur van ‘t Wold, ook op RCN woonde, was er regelmatig onderling contact.
Augustus 1983 kreeg ik een aanstelling op de tot dan toe 4 klassige school met praktisch alleen
maar leerlingen uit het buitengebied. Een klein team van 5 mensen; met elkaar verzorgden wij
het onderwijs en zoveel meer. Want een klein dorp in opbouw betekent met elkaar alle
activiteiten opzetten, regelen en doen. ‘t Wold was naast school dan ook vergaderruimte, kerk,
oefenruimte voor toneel/oogstfeest, etc.
Op 1 januari 1984 is Zeewolde een gemeente geworden, huizen werden opgeleverd, eerst aan
het Flevoplein, Oostergo, De Peppel en zo verder. Het dorp groeide, de school verhuisde en kreeg
een nieuw, 8-klassig gebouw aan de Flevoweg en groeide mee….. en groeide….en groeide….
Zelf heb ik niet heel veel in het ‘hoofdgebouw’ gezeten vanwege die explosieve groei. Met groep
8 verhuisde ik naar veel verschillende locaties: het oude gemeentehuis (wat naast het eerste
schoolgebouw van ‘t Wold ook bij de rotonde stond), de Pioniersweg achter Albert Heijn,
daarna naar een tijdelijk bijgebouw naast onze school, vervolgens naar noodlokalen aan het
Kluunpad 1 (met ook nog eens extra schoolcontainers….heerlijk warm ‘s zomers…)die inmiddels
alweer lang zijn verdwenen, toen naar het Kluunpad 15, oftewel het Kluunwold (voormalig
gebouw van de Levant) om uiteindelijk weer te eindigen op de Flevoweg. Ouders (zeker zij die
ook zelf als kind op ‘t Wold hebben gezeten) herinneren zich vast één of meer  van de genoemde
locaties.
Los van deze verhuizingen -we gingen soms met 1 groep, maar later ook met 3, 4, 6 en 8 groepen
weg uit het hoofdgebouw-  werden op de Flevoweg zelf ook nog vele jaren noodvoorzieningen
getroffen voor extra klassen in de school zelf. De middenruimte, de speelzaal van de
kleuters….meerdere keren zijn ze omgetoverd tot tijdelijk lokaal.
Op hoogtijdagen had ‘t Wold zo’n 20 groepen (478 leerlingen) en bij elkaar een
personeelsbestand van meer dan 45 mensen.
Nu zijn we vele jaren verder, we (nee, ze….)  gaan vanaf augustus 2021 werken met 8 groepen.
De school is  redelijk stabiel in het aantal leerlingen.



Het lijkt alsof al die jaren ‘zomaar’ voorbij zijn gegaan. Zijn gevlogen eigenlijk.
‘t Wold is/was mijn werk, maar ook tevens een soort hobby. Naast lesgeven heb ik bijna alle
jaren ook directietaken mogen doen; de afwisseling van lesgeven en directietaken is een hele
mooie combinatie. Maar voor de klas staan blijft het leukst ;-)
38 jaar ‘t Wold met gemiddeld, laten we zeggen 25 kinderen, betekent dat ik ongeveer 950
leerlingen in ‘mijn’ klassen heb gehad. Kijkend naar het aantal collega’s waarmee ik op ‘t Wold
heb gewerkt : het zijn er ruim 100!
Ik ga het hier niet hebben over alle verschillen en ontwikkelingen die het basisonderwijs de
laatste 40 jaar heeft doorgemaakt, want dan wordt dit stuk tekst veel te lang.

Natuurlijk springen er in al die jaren bepaalde zaken uit: het 10 jarig bestaan met de musical
Windkracht 8 gespeeld door het hele team, 20 jarig jubileum met de WoldWereldWeek, 30 jaar ‘t
Wold met circus Tadaa! en musical Windkracht 8 gespeeld door ouders, de Wold-Zoekt-Boer
week, project WoldWereldKinderen, mooie vieringen met Kerstmis en Pasen,  heel veel jaren
Kamp Ameland en musicals met de schoolverlaters. En zoveel meer! Volgend jaar is het 40 jarig
jubileum en ook dat zal ongetwijfeld niet geruisloos voorbij gaan.

In al die jaren tevens helaas (te veel) trieste gebeurtenissen; overlijden van ouders, van
oud-leerlingen en van een leerling uit groep 7, het overlijden van echtgenoten van collega’s en
ook van enkele oud-woldcollega’s. Ingrijpende gebeurtenissen waar wij als team en ouders er
steeds voor de getroffen families en voor elkaar probeerden te zijn.

En ja, ik weet best dat ik ‘soms’ wel wat te veel uren heb gestoken in mijn werk/hobby…..
En ja, je kunt blijven doorgaan; onderwijs is nooit af en steeds weer anders, uitdagend en
vernieuwend…..
En ja, ik zal het zeker gaan missen allemaal, maar dat zal ik over een jaar, twee jaar of 5 jaar
ook doen…….
En  ja, al die (extra) tijd op school betekent ook: al die tijd niet thuis…..
En dus ga ik proberen wat van die (thuis)tijd  “in te halen”…... :-)

Ik kan met enorm veel plezier terugkijken op héél veel mooie, fijne Woldjaren.
Dat kan natuurlijk alleen als je het al die tijd ook naar je zin hebt.
Dank daarom aan alle (oud)collega’s, aan alle ouders, de leerlingen,  OR /MR en het bestuur,
waarmee we samen hebben gemaakt tot wat het nu nog steeds is:
‘t Wold, méér dan een school!

Ongetwijfeld kom ik nog velen van jullie  tegen in het dorp en/ of bij één van de vele activiteiten
in Zeewolde.
Dus: tot ziens!!
meester Chrétien



’t Wold Dasselaarweg Bijgebouw Flevoweg

Pioniersweg Circus Tadaa!

Musical Windkracht 8 door ouders Wold-Zoekt- Boer

Ameland Musical (Kluunwold)


