
Een schakeltje in een lange rij 

‘Alles het un kop en un stut’ hoorde ik iemand eens zeggen op het moment dat we samen iets moois 

hadden afgerond en wat voor ons gevoel helemaal klopte! Zo is dat bij een opdracht die je hebt 

uitgevoerd, bij het schrijven van een stukje, dit stukje bijvoorbeeld, een schooljaar en noem maar op. 

Zo is het ook bij deze schoolkrant ‘Het Samenspel’. We zijn bij ‘de stut’ want dit is de laatste uitgave van 

onze schoolkrant, zoals ik eerder al aankondigde. Wij merken en weten dat we tegenwoordig heel veel 

andere mogelijkheden hebben in de communicatie met de ouders. 

Dat was ruim 40 jaar geleden wel anders! Tegenwoordig hebben we onze website, Twitter, Facebook en 

vooral ook Social Schools waarmee we kunnen communiceren met elkaar. Dat maakt een schoolkrant 

zoals die ooit bedoeld was, eigenlijk overbodig. Voor leerkrachten werd de bijdrage daaraan eigenlijk 

soms ‘een moetje’ en dat is een teken dat je moet bijsturen. 

Mijn voorganger meester Krijnsen schreef ruim 40 jaar geleden dat ze toen de mogelijkheden kregen om 

een schoolkrant te gaan uitgeven. Dat zal vast en zeker de beschikbaarheid van een stencilmachine 

betekend hebben. Een apparaat waarbij je ‘kopieën’ kon maken van teksten die je op een ‘moederblad’ 

getypt had en zo vaak als je wilde kon gaan afdrukken. Dat ging gepaard met veel inkt en als het wat 

tegen werkte, zat je tot je ellebogen onder de inkt….. Maar goed: de technische mogelijkheden waren er. 

En zo hebben we nu andere technische mogelijkheden. Het einde van een tijdperk, zal ik maar zeggen. 

Aan mijn beschrijving merkt u wel dat ik deze tijd ook nog heb meegemaakt……. Dat is historie, 

oudje…. 

De gewoonte van mijn voorganger aan elke uitgave 

een bijdrage te leveren, heb ik voortgezet. Het 

waren artikeltjes, geen columns. Het waren 

verhaaltjes die soms wat ‘aan de zachte kant’ waren. 

Over kerstmis, opvoeden, de lente, zomer en zo 

meer. En over kinderen en onderwijs. Het ging 

vooral over Sint Maarten en alles wat ik daar 

beleefde en zo fijn aan vind: ‘Die prachtig mooie 

school’ zoals meester Sjors dat in ons feestlied voor 

het 150 jarig bestaan van onze school, geschreven 

heeft. 

Nu we stoppen met het uitgeven van onze 

schoolkrant komt ook daar een einde aan. En dat is 

op een goed moment omdat ik aan het einde van dit 

schooljaar ook stop als directeur van onze school. 

We zijn bij ‘de stut’ van dit schooljaar, van onze 

schoolkrant Het Samenspel en van mijn periode als 

directeur van de Sint Maartenschool. 

Met liefde en heel veel vertrouwen ‘draag ik de 

sleutel van onze school over’ aan Dieuwertje van 

Dalfsen. Het is een voorrecht om zo’n opvolger te 

hebben! 

Op 7 mei van dit jaar bestond onze school 150 jaar. 

We maakten, zoals u weet een magazine om daarbij 

stil te staan. Een prachtig blad, vol historische en 

hedendaagse verhalen. Voor mij was het ook een 



voorrecht om het eerste exemplaar op 13 mei te overhandigen aan Marieke Krijsen, de vrouw van mijn 

voorganger Meindert Krijnsen. Dat was heel betekenisvol. 

De foto hierbij geeft een wonderlijk beeld van het feit dat je een schakeltje bent in de rij. Ik overhandig 

dit magazine aan Marieke Krijnsen en op de achtergrond is – in een carrousel van foto’s - net op dat 

moment een foto zichtbaar van de directiewisseling tussen Meindert Krijnsen en ondergetekende in 1997. 

En wie zit daar vlak voor? Mijn opvolger Dieuwertje van Dalfsen. Dat is geen toeval, dat moet wel een 

signaal zijn dat het GOED is! 

Mensen vragen mij weleens of het ook moeilijk wordt om afscheid te nemen van de Sint Maartenschool. 

En daar kan ik volmondig ‘JA’ op antwoorden. En daarom ben ik – als struisvogel met de kop in het zand 

– ook zo blij dat ik komend schooljaar nog gewoon werkzaam ben op die prachtig mooie school Sint 

Maarten. In een andere rol, in een andere functie, maar niet minder betrokken en blij! We zijn bij ‘de stut’ 

van dit schooljaar maar nog niet helemaal bij dat van ‘de stut’ van mijn werkzame leven. 

In het schakeltje in de rij van ‘Hoofden der school’ draag ik als 5e in die reeks de ‘sleutel’ over aan 

Dieuwertje met het volste vertrouwen dat dat een fijne en vooral ook heel goede tijd gaat worden. En wat 

fijn dat ik daar ook komend schooljaar nog deel van uit mag blijven maken. 

De stut van het schooljaar is daar. 

Iedereen een heel fijne vakantie toegewenst. Ver weg, thuis of dichtbij: GENIET en tot ziens. 

Tot in augustus, bij ‘de kop’ van het nieuwe schooljaar! 

Age Huitema 

 


