zijn, om het in deze beeldspraak te houden. Wij hebben in het verleden veel vanuit het Veendamse mogen
ontvangen. Nu willen wij iets teruggeven.'
Het is nog te prematuur een kant-en-klaar feestprogramma te presenteren, maar dat komt allemaal goed.
Achter de schermen wordt hard gewerkt. In deze fase is
het vooral van belang dat zoveel mogelijk Veendammers
en oud-leerlingen op de hoogte worden gesteld van de
feestelijkheden van volgend jaar. Hoort zegt het voort!
‘DE SCHOOL ALS CULTUREEL
ERFGOED IN DE VEENKOLONIËN,
EIGENTIJDS EN TOEKOMSTGERICHT’

Foto: Bert Buiring

Mia van Selling: ‘Tijdens de viering van het 125-jarig
bestaan in 1991 mochten wij circa tweeduizend reünisten ontvangen. Dat was enorm. In januari starten wij met
de inschrijving. Jaarlijks verlaten zo’n vierhonderd leerlingen de WP. Het betekent dat het potentieel behoorlijk
groot is.’

De WP wordt 150!

Met een officiële opening in cultuurcentrum vanBeresteyn, een onderwijssymposium, feesten en activiteiten
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Thema
De Winkler Prins heeft het thema van het jubileum al
vastgesteld: De school als cultureel erfgoed in de
Veenkoloniën, eigentijds en toekomstgericht.

voor leerlingen en medewerkers, de presentatie van een
jubileumboek en een reünie staat het raamwerk intussen
overeind. Daarnaast is de kerngroep die de eerste voorbereidingen treft (Henk Spelde, Mia van Selling en Jan
Nijborg) in gesprek met vele andere partijen die betrokken willen zijn of worden bij de feestweek.

Jan Nijborg, lid van de centrale directie: ‘Vele familiegeneraties zijn leerling geweest van onze school. Vandaar
het benoemen van het begrip cultureel erfgoed in ons
thema. Wij zijn geworteld in de gemeente Veendam en
de regio er omheen: de gemeenten Menterwolde, Pekela
en Aa en Hunze. Ruwweg dertig procent komt van buiten
de gemeente. Ons aanbod strekt zich uit van praktijkschool tot en met gymnasium en wij maken ons sterk
voor een brede talentontwikkeling van onze leerlingen.
Niet alleen op het gebied van cognitie en vaardigheden,
ook op het terrein van cultuur en sport. Wat de school
betreft draait het om vier kernwaarden: authentiek, respectvol, betrokken en kwaliteitsgericht.’

‘Een familieschool verdient een familiefeest’, zegt Henk
Spelde, voorzitter van de kerngroep. ‘Maar wij denken
ook aan de buren en aan de kinderen die al het huis uit

Ronduit trots is Nijborg op het gemiddelde percentage
geslaagden van vorig schooljaar: 96,1 procent kreeg een
diploma overhandigd; oftewel 366 van de 381 eindexa-

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Oktober volgend jaar viert
scholengemeenschap Winkler Prins haar 150-jarig bestaan. In de negentiende eeuw
(1866) was het de eerste HBS in ons land die in het plattelandsgebied werd 		
gevestigd. En daarop mag Veendam tot op de dag van vandaag trots zijn!
Het zullen niet alleen de leerlingen en oud-leerlingen zijn
die iets merken van deze mijlpaal. Het is de bedoeling
dat heel Veendam van 10 tot en met 15 oktober 2016 in
het teken staat van deze bijzondere verjaardag. Hoe het
programma er exact uitziet, wordt komend schooljaar
duidelijk. Iedereen kan er echter van op aan dat de WP
er iets bijzonders van maakt.

De scholengemeenschap opende begin dit jaar een
speciale website en een Facebookpagina waarop steeds
meer informatie te vinden is. Liefhebbers voor de reünie
kunnen zich alvast aanmelden voor de nieuwsbrief met
daarin telkens alle actuele informatie.

menkandidaten. ‘Voorheen zagen wij nog wel eens dat
het aantal geslaagde kandidaten per schooltype sterk
uiteenliep. De onderlinge verschillen worden steeds
kleiner en dat past in onze ambitie om ons ook als totale
scholengemeenschap steeds beter te ontwikkelen.’
Duizenden
Duizenden Veendammers volgden onderwijs aan de
Winkler Prins, waarvan de vroegere scholengemeenschap De Vaart (voor beroepsonderwijs) sinds 1997
onderdeel uitmaakt en de praktijkschool sinds 1998.
Opvallend is dat diverse oud-leerlingen nu werkzaam zijn
als docent of onderwijs ondersteunende medewerker.
En een aantal heeft een professionele functie tijdens de
voorbereiding op de viering van het 150-jarig bestaan.
Om er iets uit te pikken: het Groningen Congres Bureau
waar drie WP’ers een belangrijke rol spelen, namelijk
Mariska Pater (directeur), Erika Pater (communicatie &
projectmanagement) en Els Jans-Sterenborg (projectondersteuning & administratie).
En met dit laatste als voorbeeld is de cirkel voor een
onderwijsinstituut als de Winkler Prins eigenlijk rond.
Jonge mensen zoveel bagage meegeven, qua kennis en
persoonlijke vorming, dat ze ‘later’ in de maatschappij in
staat zijn hun talenten volledig te ontplooien.
Dominee en encyclopedieschrijver Anthony Winkler Prins
(1817-1908) kan kortom trots zijn op de navolgers van
zijn gedachtegoed.
Kijk voor meer informatie over het 150 jaar bestaan op:
www.wp150.nl
www.facebook.com/wp150

BN’ers en de WP
De Winkler Prins bracht verschillende oudleerlingen voort die intussen behoren tot de
categorie Bekende Nederlanders. Voorbeelden: algemeen directeur Wim Pijbes van
het Rijksmuseum in Amsterdam, musicalster Carolina Dijkhuizen en cabaretier Bert
Visscher. Daarmee zijn trouwens meteen de
drie namen genoemd die tot nu toe de cover
van ons magazine iN Veendam sierden.
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