
dank voor uitnodiging voor deze afscheidslunch. 
 
graag maak ik van de gelegenheid gebruik om met jullie even terug te blikken op 'mijn' periode die 
begon in augustus 2014 met een driejarig contract. 
 
ik hoop overigens dat mijn woorden ook mogen doorklinken naar hen die er nu niet bij zijn, zoals het 
bestuur en de schoonmakers. 
 
met veel plezier heb ik hier acht jaar gewerkt. het begon als een soort van avontuur waarvan ik zelf 
ook niet goed wist hoe alles eruit zou zien. ik had immers nog nooit voor de klas gestaan. 
 
zo kan ik mij herinneren dat ik erop werd gewezen dat ik een pta gereed moest hebben (we werkten in 
2014 nog met het nederlandse curriculum en ik deed wiskunde voor de bovenbouw van havo). 
 
ik had echter nog nooit van een pta gehoord en ik had aanvankelijk ook geen idee wat eigenlijk de 
exameneisen waren. ik was me er ook helemaal niet van bewust dat zoiets in een syllabus staat 
gedefinieerd: ik volgde gewoon het boek dat de leerlingen ook hadden. 
 
op de een of andere manier is het toch allemaal min of meer op zijn pootjes terecht gekomen, met 
speciale dank aan etienne de vries, die mij bij dreigende ontsporing telkens weer op de rails zette. 
trouwens, niet alleen etienne was mij daarbij van hulp. ook andere collega's, en ook leerlingen wezen 
mij geregeld het goede pad. ik zal er niet te lang bij stil staan maar er waren indertijd drie havo-meiden 
- lenaria, saskia en z'dijah - die mij in mijn eerste twee jaren het bloed onder de nagels vandaan 
zogen. nadien zijn dat drie van mijn betere vriendinnen geworden. 
 
we zijn inmiddels overgegaan naar het engelstalige curriculum en na mijn initiele drie jaar kwamen er 
toch nog twee jaar bij omdat tot 2019 nog steeds NL-talige examens voor de havo werden gehouden 
en waarvoor ik de leerlingen zo goed mogelijk voorbereidde op hun wiskunde examen. 
 
in die jaren raakte ik vanzelfsprekend meer en meer betrokken bij het csec-onderwijs en omdat op 
statia nu eenmaal slechts een secondary school is en het aanbod van leerlingen nogal breed is voor 
wat betreft hun capaciteit leek het mij een goed plan om de betere leerlingen een versneld traject aan 
te bieden zodat we konden doorgaan op cape level. en zo kwam het dat vorig jaar drie leerlingen uit 
a3 hetzelfde examen deden als hun schoolgenoten van twee klassen hoger. twee ervan waren hierin 
succesvol en ik was natuurlijk bijzonder trots op het door hen bereikte succes. ook dit jaar waren er 
weer twee leerlingen uit a3 die het csec examen hebben gedaan en ik hoop over twee maanden 
hierover positief nieuws te vernemen. 
 
toch, zo moet ik vaststellen, was niet iedereen daar gelukkig mee. ik ben ervan overtuigd dat er 
collega's zijn die mij maar een vreemde snuiter vonden (en wellicht nog steeds vinden) die zich maar 
een beetje uitsloofde. het zij zo. 
 
vrijdag zouden jullie naar sint maarten gaan. ik heb daarvoor bedankt. mia en ik zijn samen aan dit 
achtjarige avontuur begonnen en het voelde bij mij niet goed wanneer de collega's en het bestuur 
afscheid van mij zouden nemen zonder dat mia daarbij zou zijn. jullie houden het uitje nog tegoed 
voor in oktober. 
  



thank you for inviting us to this farewell lunch. 
 
i would like to take this opportunity to look back with you at 'my' period, which began in august 2014 
with a three-year contract. 
 
i hope that my words will also resonate with those who are not here now, such as the board and the 
cleaners. 
 
i worked here for eight years with a great deal of pleasure. it started as a kind of adventure of which i 
myself did not really know what everything would look like. after all, i had never stood in front of the 
class before. 
 
i remember that it was pointed out to me that i had to have a pta ready (in 2014, we were still working 
with the dutch curriculum and i was doing mathematics for the upper classes of havo, the dutch 
languaged secondary school). 
 
i had never heard of a pta, however, and initially i had no idea what the exam requirements actually 
were. i was also completely unaware that something like that was defined in a syllabus: i just followed 
the book that the students had as well. 
 
somehow it all ended up more or less on its feet, with special thanks to etienne de vries, who always 
put me back on track when things threatened to go off the rails. by the way, it wasn't just etienne who 
helped me. other colleagues and students also regularly pointed me in the right direction. i won't dwell 
on this for too long, but there were three havo girls at the time - lenaria, saskia and z'dijah - who drove 
me crazy in my first  two years. but after that they became three of my best friends. 
 
we have since switched to the english-language curriculum but after my initial three years of contract, 
two more years were added because until 2019, Dutch-language exams for the havo were still being 
held and I was preparing the students as well as I could for their math exams. 
 
during those years i naturally became more and more involved in csec education and because on 
statia there is only one secondary school and the range of students is rather wide in terms of their 
capacity, it seemed a good plan to me to offer the better students an accelerated route so that we 
could continue at cape level. 
 
and so it came to pass that previous schoolyear three students from a3 took the same exam as their 
schoolmates from two classes higher. two of them were successful and i was of course very proud of 
their success. this year again there were two students from a3 who took the csec exam and i hope to 
hear positive news about this in two months time. 
 
i'm convinced that there are colleagues who thought (and perhaps still do) that i was just a bit of a 
strange guy who was just showing off. well, so be it. 
 
friday you should go to saint maarten. i have thanked for that. mia and i started this eight-year 
adventure together and it didn't feel right to me that colleagues and the board should say goodbye to 
me without mia being there. you're still owed the outing for october. 


