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‘Dankzij Harm de Jonge
belandde ik voor de klas’

REPORTAGE SCHOOLSCHRIJVER

‘Dankzij Harm de Jonge

De schoolschrijver. Zo heet een project waarbij een kinderboekenschrijver zich
een halfjaar verbindt aan een school. Vijf scholen in de provincie Groningen
doen hieraan mee. Gisteren was de aftrap op ’t Sterrenpad in Nuis.

belandde ik
Koos Bijlsma

NUIS Hij is van huis uit dyslectisch.
Dat mag bijzonder heten voor ie-
mand die uiteindelijk carrière maakt
in het onderwijs. De eigen onder-
wijsloopbaan van directeur Wim
Huiting (62) van jenaplanschool De
Kring in Nuis, onderdeel van ’t Ster-
renpad, is niet om over naar huis te
schrijven. ,,Op de lagere school stond
ik vaak op de gang. Vaak werd ik om
niets de klas uitgestuurd. Ik haalde
echt niet veel kattenkwaad uit.’’

Door de wijze waarop lesstof werd
aangeboden, zag Huiting de zin niet
in van school. ,,Ik moest aanwijzen
waar Hoogezand lag. Dat hoefde ik
niet te leren. Ik wist allang waar mijn
woonplaats lag.’’

Als 8-jarige wilde hij weglopen
van school. Hij wilde na de lagere
school naar de HBS, maar als gevolg
van een hersenvliesontsteking
moest hij naar de mavo. Om alsnog
te kunnen overstappen naar de HBS
belandde hij op de Nijeborg in Gro-
ningen in een havoklas. Daar kreeg
hij onderricht van jeugdboeken-
schrijver Harm de Jonge uit Boerak-
ker. Die maakte hem enthousiast
voor mooie verhalen. ,,Hij vertelde
het beeldend en kalkte vaak een heel
schoolbord vol. Alle verhalen kan ik
nu nog oplepelen.’’

Harm de Jonge was er mede debet
aan dat Huiting voor de klas beland-
de. De auteur uit Boerakker woonde
gisteren de aftrap bij van het lande-
lijke bibliotheekproject De School-

schrijver. Vijf scholen in de provincie
doen mee aan dit project, waarbij
een kinderboekenschrijver zich een
half jaar lang aan de school verbindt.
Op ’t Sterrenpad in Nuis komt
schrijfster Corien Oranje elke week
naar de school om voor te lezen uit
eigen werk. De kinderen worden ook
aangespoord eigen fantasieverhalen
op te schrijven.

Op ’t Sterrenpad in Nuis is Hendri-
na Beukema betrokken bij dit pro-
ject. Behalve leerkracht is zij verant-
woordelijk voor taal- en lesbevorde-
ring. Volgens haar zijn kinderen tot
en met groep 3 enthousiast voor ver-
halen. Vanaf groep 4 taant de inte-
resse. Daarom richt Corien Oranje

zich op de groepen 4, 5 en 6.
De aftrap van het project gebeur-

de met enig ritueel vertoon. Vanwe-
ge een schoolproject over klassieke
historie werd de schrijfster als mum-
mie gewikkeld in oranje crêpepapier
in een sarchosaag naar binnen ge-
dragen. Gespannen zagen de kinde-
ren toe hoe de schrijfster eerst haar
hand uit de doodskist stak en daarna
een voet. Verder was er een quiz met
vragen over kinderboeken.

Andere scholen die meedoen aan
het project zijn: De Noordkaap
(Oostwold), Gerardus Majellaschool
(Hoogezand), de Oetkomst (Kolham)
en de samenwerkingsschool in
Noordhorn.

ik voor de klas’

¬ Schoolschrijfster Corien Oranje speelt quiz met twee leerkrachten
van ’t Sterrenpad. Hoofdprijs is een zak spekjes. Foto Dick Pots


