
!!Mensen komen bijvoorbeeld
speciaal eitjes halen als ze uit

fietsen gaan

Uitgeesters trekken eieren uit de muur,
pardon uit de biokiosk
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IJmond " De grijze deken waaronder de IJmond dinsdagoch-
tend ontwaakte, bleef comfortabel liggen waar ze lag. Een misti-
ge dag dus aanweerszijden van het Noordzeekanaal.De pont liet
zich niet eerder dan halverwege de oversteek zien. De karakteris-

tieke ventilatietorens van de Velsertunnel doemden pas op een
kleine driehonderd meter afstand op. En waar het zicht gedempt
werd,werd ook het geluid gedempt. De hoge luchtvochtigheid in
het hogedrukgebied dat momenteel bovenNederland hangt is in

combinatie met weinig wind en temperaturen van net boven nul
ideaal voor het ontstaan van mist. De wind die volgens verwach-
ting woensdag in de namiddag gaat opsteken zal daaraan zeker
een einde maken. FOTO JJFOTO/VINCENT DE VRIES

MIST Een dagje onder een grijze deken

Castricum " Al sinds augustus
2020 wordt de voormalige Marana-
thakerk gebruikt als onderkomen
voor het samenwerkingsproject van
het Jac. P. Thijsse College en het
Bonhoeffer College. ,,We mochten

vanaf toen al lesgeven met het
’middle years programme’ (MYP),
maar nog niet de officieel erkende
naam van internationale school voe-
ren.’’

Het IB-diploma (internationaal
baccalaureaat) staat gelijk aan vwo
en bereidt leerlingen voor op de uni-
versiteit. Het grote verschil zit hem
voornamelijk in het vakoverstijgen-
de en verdiepende onderwijs zoals

dat in het MYP op het Supreme Col-
lege wordt gegeven. Traditionele
vakken als aardrijkskunde, geschie-
denis, economie en maatschappij-
leer worden niet afzonderlijk be-
handeld, maar telkens integraal be-
naderd vanuit een bepaald thema.

,,We leggen de studenten hier on-
derzoeksvragen voor, in plaats van
ze te vertellen hoe iets zit’’, zegt
Tanja Grotenhuis, afdelingsleider
van de tweede en derde klas vwo op
het Bonhoeffer College. ,,Bijvoor-
beeld: waarom storten wereldrijken
in?’’ vult Wellen aan. ,,In zo’n vraag
zitten hele sterke componenten op
verschillende vlakken: economisch,
geopolitiek en geschiedenis natuur-
lijk.’’

Het Supreme College streeft een

gelijke verdeling na tussen interna-
tionale en Nederlandse studenten.
,,We proberen niet te veel leerlingen
over te sluizen vanuit het Jac. P.
Thijsse en Bonhoeffer College. In-
stroom moet zoveel mogelijk op ei-
gen verzoek gaan’’, vertelt de con-
rector. ,,IB-onderwijs is voor leerlin-

gen die het echt heel graag willen, of
in de problemen komen bij het re-
gulier onderwijs. Dat iemand denkt:
jemig, moet ik hier nog vier jaar zit-
ten?’’

De opleiding duurt vier jaar, vanaf
drie vwo kunnen leerlingen tussen
de veertien en achttien jaar terecht
op de school in het voormalige kerk-
gebouw. Het dagelijkse lesprogram-
ma bestaat niet uit losse uren met
telkens een ander vak, maar uit twee
langere dagdelen. Grotenhuis: ,,On-
ze studenten krijgen altijd de gele-
genheid om hun opdrachten hele-
maal af te maken op school. Huis-
werk is er in principe niet, na school
zijn ze vrij.’’
# Regio 4-5: ’Hoe het perfecte

onderwijs eruitziet’

ACCREDITATIE Supreme College Castricum officieel erkend als internationale school

School van de toekomst
Het Supreme College in Castricum mag zich offici-
eel een internationale school noemen. Afgelopen
maandag werd de organisatie geaccrediteerd. ,,Ik
denk dat we hier met het onderwijs van de toe-
komst bezig zijn’’, zegt conrector René Wellen.
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