75 jaar Stichting EduCare
Nunspeet - Maandag 26 september vierden wij 75 jaar christelijk speciaal onderwijs op de Noordwest
Veluwe. Zo´n 300 (oud) collega´s en bestuurders van de stichting kwamen bij Veluvine In Nunspeet bijeen
voor dit jubileum.
Afscheid oud-collega’s
Op het programma stond het afscheid van tien medewerkers die met pensioen zijn gegaan in coronatijd,
onder wie Bert Veldhorst. De oud-directeur van De Springplank werkte mee aan het jubileumboek. Voor dit
boek is een aantal mensen geïnterviewd dat ook bij het jubileumfeest aanwezig was.
Leerlingen aan het woord
Dani Stol zit nu op MijnSchool en is oud-leerling van De Springplank in Zeewolde. Op het podium zei hij blij
te zijn dat dit onderwijs er is. "Kinderen zoals wij die het moeilijk vinden om te leren kunnen ons nu op ons
eigen niveau verbeteren, met een andere manier van leren.” Viggo Mulder zit nu in het derde jaar van
MijnSchool en wil later in een bakkerij gaan werken. "Op de basisschool was het niveau voor mij iets te
hoog en moest ik teveel in boeken werken.” Zijn moeder Ellen zegt: "MijnSchool is een kleine, fijne school
voor praktijkonderwijs, waar Viggo zich op zijn gemak voelt en meer aansluiting heeft.”
Oud-leerkrachten aan het woord
Kees Bertijn heeft 41 jaar bij de stichting gewerkt. Hij vindt het belangrijk dat leerkrachten contact aangaan
met de leerling om wie ze zijn en wat ze nodig hebben. "Stel wel doelen, maar blijf ook goed naar het proces
kijken. Er wordt ook veel geleerd wat je niet in cijfers kunt uitdrukken.” Dezelfde boodschap had Jildert de
Boer, die 44 jaar op De Lelie werkte. "Laat je niet overwoekeren door al die doelen en regelgeving.
Jubileumboek
Simon van Dijken is ruim 25 jaar (1974-2000) voorzitter geweest van het bestuur voor speciaal onderwijs.
Hij reikte het eerste jubileumboek uit aan Marcel Companjen, wethouder onderwijs in Harderwijk. Alle
aanwezigen kregen het jubileumboek aangeboden. Mocht je het jubileumboek willen ontvangen, neem dan
contact op met het bestuurssecretariaat. We sturen het graag toe.

Oud-bestuurder Simon van Dijken reikt het eerste exemplaar van het jubileumboek uit aan wethouder
Marcel Companjen. Fotograaf Joël Vingerling

