
Mavo 4 op haar best: Vlieland 7-9 augustus 2021  

   

Zilte zoute tranen sta niet stil maar dans je dag,  

Vier het leven dankbaarheid, verzandt plots in een schaterlach  

  

60 leerlingen van MAVO 4 stonden dinsdag om 6.35 uur klaar om met hun kampeerspullen af te 

reizen naar Vlieland. De tassen vol met kleding en proviand, de nog even slaperige hoofden vol 

verwachting en spanning. Eenmaal in de bus ontstaat de ontspannen en vrije sfeer die drie dagen zal 

blijven. Ook voor de begeleiding is het een nieuwe reis en we tasten rustig af. Na een drukke en 

vooral lange eerste dag met de reis, veel waterpret en een educatieve vrachtwagentour over de 

vliehors, durven we onze eerste conclusies te trekken: onze leerlingen zijn fantastisch. De eigenheid 

geeft kleur en ze zijn lief voor elkaar, wat het onmetelijk gezellig maakt. Na dag twee, met 

Seppotocht (en heerlijke bijbehorende foto’s), een powerboot-trip naar de zeehonden en een door 

de leerlingen met scouting-ervaring geregeld kampvuur, kunnen we alleen nog vol trots over deze 

club jonge, bijna grote mensen, praten.  

De vrijheden die ze krijgen worden omarmd en er wordt verantwoording genomen. Ze houden zich 

aan afspraken, omdat ze daar het nut van inzien, ze genieten van het vertrouwen dat ze krijgen. Er is 

onwijs veel plezier bij de leerlingen en daardoor hebben ook wij als begeleiding een onvergetelijke 

mini-vakantie met leerlingen gehad, waar we, ook als het in de les soms hangen en wurgen is, vaak 

aan terug zullen denken.   

Nu, aan het einde van dag 3, na een langzame ochtend, fanatieke lasergame en een vlotte  

opruimsessie, zijn we onderweg terug naar huis. De een verlangend naar eigen huis en bed, de ander 

verlangend terug naar het eiland, maar allemaal met een schat aan ervaringen in de backpack en een 

grote grijns op het gezicht.  

Of het de zeelucht, het campinggevoel of ook de invloed van 3 jaren onderwijs op het Rembrandt is, 

weten alleen de meeuwen, maar wij gunnen iedereen zo’n ervaring met onze leerlingen.  

   

Team Vlieland,  

Just, Marloes, Moustapha, Marc en Anne  



 



 



  
  


