
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag, donderdag 12 mei, is het dan zover: de eindexamens zijn begonnen voor onze 
examenleerlingen. Een spannende tijd voor hen, hun ouders én de eindexamendocenten. 
Laten we hopen dat alles gaat zoals gewenst. Dat de voorbereidingen adequaat waren, de 
dagen en tijden waarop onze leerlingen examen moeten doen goed in de agenda staan 
(graag controleren!) en de examens geen enorme problemen gaan opleveren. Ik wens onze 
leerlingen, ouders en examinatoren veel succes toe de komende tijd! 
 

 
En we hopen dat we het eerste tijdvak kunnen afsluiten met een spetterend examengala op 
1 juni a.s. Op die woensdagavond worden de leerlingen tussen 18.30 uur en 20.00 uur in stijl 
ontvangen, op een rode loper en met alles wat daar bij hoort. Nadere informatie over de 
tijden, hoe aan te melden, de kosten en de verdere opzet van de avond volgt binnenkort.  
 
 

 

 

Op donderdag 21 april, de dag vóór de meivakantie, vielen twee zaken mooi samen. Op die 
dag was er een visitatiecommissie van de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) aanwezig. 
De leden van die commissie hadden documenten bestudeerd, spraken met leraren, 
leerlingen en de schoolleiding en lieten zich rondleiden door de school om zich een beeld te 
vormen van hoe het beleid ten aanzien van kunst en cultuur op het RC zich vertaalde in de 
onderwijspraktijk.  
 
Aan het eind van de dag ontving het Rembrandt College de terugkoppeling van de 
visitatiecommissie: onze status van cultuurprofielschool wordt verlengd. De visitatoren 
benoemden sterke punten, aandachtspunten en ze deden aanbevelingen De 
visitatiecommissie heeft het vertrouwen dat de ontwikkelingen op het RC  op het gebied van 
kunst- en cultuuronderwijs zullen (blijven) leiden tot mooie resultaten. Over twee jaar 
komen ze terug om te kijken of zaken verder ontwikkeld en geborgd zijn. 
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De visitatoren vielen met hun neuzen in de boter. Ze maakten de laatste voorbereidingen mee 
van het muziektheaterstuk  ‘Growing Alice’, dat op woensdag 20 en donderdag 21 april in de 
aula werd uitgevoerd. Leerlingen uit onder- en bovenbouw hadden hun ziel en zaligheid 
gelegd in de uitvoering van deze productie. Ze traden op als zangers, musici en toneelspelers. 
Je zag en hoorde dat ze dat deden met talent en vooral met inzet en plezier. Het publiek 
genoot ook van de aankleding (inclusief een videoscherm), het licht en geluid. Terecht kregen 
alle leerlingen en degenen die achter de schermen hadden bijgedragen aan de productie na 
afloop een hartstochtelijk applaus. Met speciale dank aan Anne Rouwmaat (docent drama) en 
Fieke Hendrikse (docent muziek), zij hadden de leiding over dit spetterende 
muziektheaterstuk. 
Deze keer geen foto van de uitvoering, maar een opname van het gezamenlijke eten (pizza!) 
op het schoolplein, voorafgaand aan het optreden op de donderdag. Zulke prachtige 
activiteiten hebben ook een sociale dimensie. 
 
 
 

 

Growing Alice op 20 en 21 april jl. 
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