
De Volkswagenbus, een gele pick-
upversie van het klassieke T2-
model, doet alle plaatsen aan waar
geslaagden wonen die bij het ’Jac
P.’ hun diploma hebben gehaald.
Dat wil zeggen van Heemskerk tot
Heiloo en alles daartussenin.

Initiatiefnemer is muziekdocent
Jeroen de Ruijter, die in het lied de
bas- en de zangpartij voor zijn
rekening neemt. De melodie is
geleend van het liefdesverdrietlied-
je ’When you’re gone’ van Bryan
Adams.

En zo schalt het opeens over het
parkeerterrein voor de school aan
De Bloemen: ’Geen knuffel, geen
hand, maar op anderhalve meter.
Het maakt geen bal meer uit, nu jij
je schooltijd afsluit’.

Op de video is de schoolband te
zien, afgewisseld met beelden van
docenten die dansen, doen alsof ze
gitaar spelen, maffe gezichten
trekken, een duckwalk maken en
nog meer fratsen uithalen.

Op de website wordt steeds de
live locatie aangeven zodat de
leerlingen weten waar ze heen
kunnen. Op het parkeerterrein van
winkelcentrum Geesterduin verza-
melen zich zo’n vijftien leerlingen
die geamuseerd toekijken. Een
enkeling danst zelfs een beetje
mee. Een van hen is de achttienja-
rige Aniek van Dijk, die na zes jaar

zomaar opeens haar vwo-diploma
in bezit heeft. ,,Ja dat voelt wel
raar. We hebben geen feestjes kun-
nen vieren, de examenreis ging
niet door. Na al die jaren op school
had ik me er echt op verheugd om
even los te gaan. Nu was het vide-
obellen met vriendinnen. Ook

leuk, maar pixels zijn toch anders
dan vriendinnen in het echt.’’

Missen
Het busje met het videoscherm
vindt ze dan ook een mooi initia-
tief. ,,Echt iets voor het JPT dit.
Het is zo’n leuke school waar ze

altijd iets creatiefs verzinnen. Ik
zat in de muziekklas, Jeroen de
Ruijter was mijn docent. Dit past
helemaal bij hem. Ik zal de school
ontzettend missen. Zeker nu het
zomaar opeens allemaal voorbij is’’,
zegt Aniek, die komend schooljaar
naar de Frank Sanders Akademie

voor musical en muziektheater
zegt te gaan. Jeroen de Ruijter is
blij met het resultaat. ,,Er zit zeker
honderd uur werk in. Maar ik heb
het graag gedaan. De leerlingen
verdienen een mooi afscheid.’’ Dan
stapt hij snel in. Op naar de vol-
gende feestlocatie.

Mobiel afscheid van het JPT
Koen van Eijk

JPT-leerlingen voor het busje-met-videoscherm. Plus een ’photobombende’ postbode. FOTO HELEEN VINK

Castricum " Geen feestelijke
diploma-uitreiking, geen avond
vol muziek en milde spot. Een
bittere teleurstelling voor de
eindexamenleerlingen natuur-
lijk. Om het leed iets te verzach-
ten rijdt er donderdag een bus
rond van het Jac. P. Thijsse Col-
lege met een groot videoscherm,
waarop het traditionele af-
scheidslied wordt vertoond.
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Als beide deuren na wat aarzeling
openzwaaien, worden de Heems-
kerkse geslaagden én goede vrien-
dinnen Kim Esser en Fiep Rijke
verrast met felicitaties, confetti en
bloemen. „Jullie zijn geslaagd,
groot applaus!”

Het Kennemer College wilde de
geslaagden dit jaar op een speciale
manier feliciteren. „In deze corona-
tijd is het moeilijk voor leerlingen
om met elkaar te vieren dat ze
geslaagd zijn”, vertelt Jaap Maks,
docent lichamelijke opvoeding.
„Normaal is dit een tijd van exa-
menfeesten en -uitreikingen. We
wilden daarom toch iets speciaals
en liefdevols doen.” Dus zocht hij
contact met ondernemers Ben
Davidson en Jan-Willem Talen van
Colorscan, die op Bevrijdingsdag
video’s aan bewoners van vier ver-
zorgingshuizen in Beverwijk heb-
ben getoond.

Colourscan biedt alle geslaagden

een pot met drop aan, want ’het zit
d’rop’. Bloemist Bas ’Bloem’ de
Groot rijdt de speciale tv-kar en
deelt aan alle geslaagden een bloe-

metje uit. „Ik heb geregeld dat ik
de hele dag rondjes kan rijden. Ik
vind het fantastisch.”

Op verschillende locaties in

Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest
worden persoonlijke, ontroerende
en warme filmpjes afgespeeld voor
geslaagden. Vooral familieleden

hebben het goed geheim weten te
houden. In Beverwijk staat Cait-
linn Behrendt (17) met een grote
glimlach op haar gezicht. Ze slaag-
de voor de havo en gaat volgend
studiejaar naar de pabo. Haar moe-
der en broer lachen uitbundig. „We
hebben alles achter haar rug om
geregeld”, vertelt moeder. Het doet
Caitlinn zichtbaar goed. „Het is
heel speciaal, ik vind het echt su-
per.”

All you need is love
Presentator Mark Elschot heeft zijn
beste rode pak aangetrokken om
het ’All you need is love’-effect te
krijgen. „Met het pak probeer ik de
geslaagden op het verkeerde been
te zetten.” En dat lukt telkens
weer. „Iedereen is zo blij, heel leuk
om te doen.”

Vooral bij Mees en Puck Huis-
man in Heemskerk is er verwar-
ring. „Ik zag die man in zijn rode
pak voor ons huis met een mega-
foon onze namen roepen”, vertelt
Mees (18), die voor vwo slaagde.
Zijn zusje Puck (16) heeft de havo
op zak. In de stromende regen
staan beiden met een paraplu te
luisteren naar lieve woorden van
opa en oma en mentoren. Puck:
„Vanavond gaan we met z’n allen
uit eten in Amsterdam om het te
vieren.”

Confetti en bloemen: ’Jullie zijn geslaagd!’

Kim Esser (links) Fiep Rijke in de bloemen gezet door presentator Mark Elschot. FOTO HELEEN VINK

Marina de Haan

Heemskerk " „Hallo, goedemid-
dag. Nou dan gaan we gewoon
maar eens aanbellen”, roept pre-
sentator Mark Elschot donderdag
enthousiast door een megafoon.
„Nummer twaalf en nummer veer-
tien. Altijd spannend of er open
wordt gedaan.”

Als de eindexamenleerlingen niet naar school mogen, dan
komen de scholen wel naar de eindexamenleerlingen


