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Waar denk jij aan bij het getal 100?

Column

Tekst

Akke Tick

www.brinkschool.nl

www piekschool.nl

 www.vsvsite.nl

H                        onderd! Iedereen heeft er zijn eigen 

associaties bij. Bij 100 denk ik al 

snel aan het uitstapje dat ik met mijn 

moeder en zus maakte naar Parijs toen we 

samen 100 jaar oud waren. Rekenkundigen 

onder ons denken vast meer aan het getal 

100, 10x10 of 100%. Ben je meer bekend in de 

ouderenzorg, dan weet je dat 100 jaar al lang 

niet meer zo uitzonderlijk is. Kortom,100… 

meer dan drie cijfers.

VBS-leden Vlissingse Schoolvereniging, H.J. 

Piekschool en G.J. van den Brinkschool hebben 

hun eigen associatie met 100. Deze eenpitters, 

gevestigd in Vlissingen respectievelijk 

Wageningen, vieren dit jaar hun honderdjarig 

bestaan. Ieder met een eigen programma, 

een eigen insteek en een eigen vorm. Maar 

waarom werd er destijds voor gekozen om een 

eigen school te stichten? Alice Haak, directeur-

bestuurder van de G.J. van den Brinkschool: 

‘Honderd jaar geleden wilden ouders in 

Wageningen dat er een lagere school kwam 

die aansloot bij de HBS. Zij hebben toen een 

nieuwe school gesticht, een bijzonder neutrale 

school dat pas net mogelijk was.’ Ineke van 

Gastel, directeur van de H.J. Piekschool die ook 

uit dit initiatief voortkomt: ‘De initiatiefnemers 

wilden een beter lesaanbod voor hun kinderen.’ 

In Vlissingen zochten de lokale notabelen een 

kleinschalige school voor het beste onderwijs 

voor hun kinderen’, aldus directeur-bestuurder 

Piet Nagtegaal.

Ouderbetrokkenheid is100 jaar later nog steeds 

actueel. In Vlissingen is er nog niets veranderd. 

Adjunct directeur-bestuurder Gido van der 

Broek: ‘Er zijn nog altijd korte lijntjes met de 

ouders. Zij hebben ook invloed op alles wat er 

gebeurt.’ Van Gastel vertelt dat de Piekschool 

inzet op groter wordende betrokkenheid. ‘Samen 

met de ouder zijn we de school.’ Ook bij Haak 

spelen de ouders een intensieve rol.

Nieuwe accenten
Honderd jaar geleden, in 1921, waren er naast 

de zich verenigende ouders in Wageningen 

en Vlissingen nog andere mijlpalen. Betty 

Friedan (Amerikaanse feministe) werd geboren 

en insuline werd ontdekt. Er is sinds die tijd 

veel veranderd. Genderongelijkheid heeft 

andere vormen gekregen en de medische 

wetenschap heeft steeds meer remedies voor 

diabetici. Ook in onderwijsland is er sinds de 

oprichting veel veranderd. Haak: ‘Kinderen 

worden steeds meer betrokken bij hun eigen 

leerproces. De krijtbordjes zijn vervangen door 

wisbordjes en de griffel is een chromebook 

geworden. Basisschool was nog lagere school 

en de onderwijzeressen waren schaars.’ Van 

Gastel: ‘De persoonlijke aandacht voor de 

kinderen is toegenomen. Ze mogen zijn wie 

ze zijn. Hiermee wordt rekening gehouden.’ 

Veranderingen genoeg, aldus Piet Nagelkerke, 

maar: ‘De basis is hetzelfde gebleven. Het kind 

centraal in een veilige omgeving.’

Helaas kom ik dit jaar 8-7-6-5 jaar tekort om, net 

zoals met mijn moeder destijds, samen honderd 

jaar oud te vieren met mijn dochters. Gelukkig 

zijn er nog vele andere mijlpalen te bedenken… 

Waar denk jij aan bij het woord 100? Ben je gaan 

tellen hoe oud jij bent met collega’s, kinderen, 

vrienden of ouders? Welke mijlpalen vier jij 

en/of je school dit jaar? Stuur je reactie naar 

communicatie@vbs.nl  




