Stichting Kapriom

Kapriom-dag 7 juli: ‘voor herhaling
vatbaar’.
In een zonovergoten polder-decor aan de rand Westdorpe
ontmoetten we elkaar ter afsluiting van een schooljaar.
In zijn welkomstwoordje in de Baeckermat memoreerde Peter de
Jong de achterliggende drukke periode, waarin de
herstructurering van KAPRIOM en onderwijsvernieuwingen op
energieke wijze werden aangepakt. Met daarbij ook aandacht
voor de menselijke kant van de operatie: het afscheid van leden
van de scholencommissies, het “oude” bestuur” en schoolteams.
Hij stond stil bij lief en leed, successen en zorgen over de
gezondheid van collega’s.
Een woord van dank ook van bestuursvoorzitter Herbert
Jonkman die ook een stukje perspectief naar de toekomst van
onderwijsland in de Kanaalzone bracht.
De hoofdmoot van de middag werd verzorgd door Ludo Daems,
die in een inspirerende interactieve sessie met hoog
knuffelgehalte, de weg naar succes in ons werk en geloof in eigen
kracht op heldere wijze uiteenzette. “Echt geluk komt nooit van
wat we hebben maar des te meer van wat we doen, wat ons doet
groeien en ons laat zijn wie we zijn”.
Vele praktische tips voor zowel werkplek als thuisfront rijker,
toostten we vervolgens op Edy Bogaert, directeur van De
Zeemeeuw. Onze collega, grote natuurvriend en voorganger in
talrijke schoolkampen, natuurweken en –excursies, werd ter
plekke in het zonnetje gezet, als dank voor ruim 20 jaar bijdrage
aan de schoolkampen.
Informeel en collegiaal belangstellend werd vervolgens een hapje
gegeten, een drankje gedronken met als toetje de wens en schone
gedachten aan een voor iedereen zonnige vakantie zoals die dag,
noem het Kapriomdag. What’s in a name? In ieder geval een dag,
een gebeuren voor herhaling vatbaar.

Ronald Audenaerd,
directeur van de Kameleon,
werd ook nog onderworpen
aan een ‘hersentest’......
(pakte overigens goed uit!)
Ludo Deams heeft in zijn
presentatie gesproken over
het RAPP model.

Jo Luijcks
de foto’s zijn gemaakt door Arnoud de Booij, leerkracht op De
Geule.
‘niet hetgeen dat je weet
telt,
maar hetgeen
dat je ‘doet’ met datgene wat
je weet’.
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