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Aan het woord is Wim Kok, van het College van Bestuur van het Assink Lyceum. 
Zoals gebruikelijk wordt de eerste dag na de zomervakantie benut om alle 
medewerkers een hart onder de riem te steken en een bepaalde visie uit te 
spreken. Ook wordt de Chris Arnoldprijs uitgereikt aan leerlingen, die zich extra 
hebben ingezet. Dhr. Lucas Roffel van Thales is uitgenodigd om de prijs uit te 
reiken. Dhr. Lucas benadrukt dat techniek steeds belangrijker gaat worden, op 
alle niveaus. Het is belangrijk om ook op middelbare scholen de interesse voor 
techniek op te wekken bij leerlingen. 
 
Vanaf dit jaar is deChris Arnoldprijs in tweeën  gedeeeld: één deel gaat naar een 
havo- of vwo leerling en één deel gaat naar een vmbo-leerling. Dat kan ook een 
groep leerlingen zijn, die samen aan een project hebben gewerkt. 
Er zijn heel wat leerlingen genomineerd en uiteindelijk mochten Erik van der 
Kuil en klas E3T1, de prijzen in ontvangst nemen. 
Op de website van de school is te lezen waar de leerlingen in uitblinken.  
 
Dhr. Kok vertelt een stukje autobiografie, over hoe zijn ouders hun kinderen 
hebben gestimuleerd om te leren, omdat ze het zelf niet konden. Hij noemt het 
idee van hard werken, zodat je kinderen het beter krijgen, het Oergevoel en 
opgegroeid in het dorpje Oer, is dit een toepasselijke term. 
 
Nu op school de basis op orde is, gaat de aandacht vooral naar zaken, zoals de 
effectieve les, het kwaliteitssysteem en het oppakken van uitdagingen. 
Dit is volgens hem de oerkracht van het Assink. 
Het college van bestuur, bestaande uit Wim Kok en Henk Weyers, zal dit 
schooljaar een vernieuwing ondergaan. Beide heren gaan met pensioen en er 
komt 1 bestuurder voor in de plaats. 
 
Het Assink wil leerlingen veel uitdagingen bieden en dat kan, omdat er een 
stevige basis en een veilige leeromgeving is. Leerlingen moeten de ruimte krijgen 
om te experimenteren en hierin ondersteund worden. Belangrijk is dat de 
leermiddelen actueel zijn. Hij spreekt over “klooirecht”. Het organiseren van een 
muziek- en drama avond, is een goed voorbeeld van ruimte bieden om te 
ontwikkelen. 
 
Tevens moet er aandacht zijn voor differentiatie, niet elke leerling is gelijk en 
docenten moeten hier in het aanbieden van hun lesstof rekening mee houden. 
 
Een nobel streven, maar een hele klus voor de docenten, lijkt me (*). 
 
Aan het eind van de toespraak wordt het nieuwe logo gepresenteerd, passend bij 
deze tijd en het oergevoel van de school.  
 
* De ouderraad zal dit jaar aandacht geven aan de uitvoering van deze visie. 


