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Geloven 
in beter 
onderwijs
Tanja Grotenhuis: “Toen het kerkbestuur 
de protestantse Maranathakerk ging 
 sluiten, hebben burgemeester en wethou-
ders de locatie aangekocht. Zij wilden 
vooral de publieke functie behouden. 
Wij wilden voor het Supreme College 
een locatie bij het station, om ook 
 leer lingen uit andere steden te trekken. 
De kerk staat midden in het centrum 
én naast het station. Dat was dus voor 
beide partijen winst.

Het was hard werken om alles klaar te 
krijgen voor de eerste schooldag. Drie 
maanden geleden konden we pas het 
pand in. We hebben een nieuwe vloer 
laten leggen en de kerkzaal en verschil-
lende ruimtes onder handen genomen. 
De dag voor de start van het nieuwe 
schooljaar was alles klaar. Het was een 
intensieve tijd, maar we zijn erg trots 
op wat we nu hebben. 

Met het Supreme College bieden we 
het beste van twee werelden: de kwaliteit 
en de kennis van het Nederlandse vwo 
gecombineerd met de creativiteit en de 
wereldoriëntatie van het Middle Years 
Programme. Ons rooster is totaal anders 
dan dat van reguliere scholen. We wer-
ken met dagdelen: op maandagochtend 
krijgen de leerlingen bijvoorbeeld drie 
uur Engels, op dinsdagochtend science. 
Op deze manier kunnen we de diepte 
in gaan en met verschillende onderwijs-
vormen werken. Daarom is het mooi 
dat we een eigen gebouw hebben. Het 
onderwijs vindt nu vooral in de oude 
kerkzaal plaats. Daar passen we de 
opstelling aan op wat we nodig hebben. 
We gebruiken het gebouw en de omge-
ving zoveel mogelijk bij de lessen. We 
zijn nu zeven weken bezig, en iedereen 
– docenten, leerlingen en ouders – is 
nog steeds erg enthousiast.

Delen van het pand verhuren we, onder 
meer aan een energietransitiegroep. 
Zij willen lessen gaan geven over duur-
zaamheid en de leerlingen betrekken 
bij maatregelen om het gebouw energie-
neutraler te maken.”

‘We hebben op de eerste schooldag 
tegen de leerlingen gezegd: het moet 
jullie school worden. Richt het maar in 
zoals jullie willen’

‘Om te zorgen voor een prettige onderwijs-
omgeving hebben we gezorgd voor meer 
licht. En voor kleur op de muren’

‘Docenten hangen sheets in de kerkzaal, 
dan kunnen andere docenten daarop 
voortborduren. Bijvoorbeeld over Aristoteles 
bij Science, wiskunde en taal’

Het schoolgebouw 
staat in het centrum 
van Castricum

IN HET KORT:
School: Supreme College Plaats: Castricum Aantal leer-
lingen: 16 (in oktober 2020), maximaal 200 Directeuren:
Tanja Grotenhuis (afdelingsleider Bonhoeffercollege, 
Nederlandse leer lingen), René Wellen (conrector Jac. P. 
Thijsse College, buitenlandse leerlingen) en Petra van 
Dok (conrector Jac. P. Thijsse College, Nederlandse 
leerlingen) Bouwjaar: 1955 Architect: H. Eldering 
Bijzonderheden: Supreme College is een samenwerking 
van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege. 
Leerlingen  volgen zowel het vwo als het Middle Years 
Programme van het International Baccalaureate.

36     www.vo-raad.nl Oktober 2020 |  VO-magazine     37

HET GEBOUW
Tekst: Martijn de Graaff • Fotografie: Dirk KreijkampHeeft u 

ook een bijzonder 

gebouw, laat 

het ons weten: 

redactie@  vo-raad.nl 




