De eindexamens starten maandag. De afsluiting van een vreemd schooljaar. Weinig
lessen op school, veel turen naar een laptop en voor de leerlingen in het vmbo geen
examen in de praktijkvakken.
Haarlems Dagblad volgt ook dit jaar een groep examenkandidaten uit de regio. Tien leerlingen met een bijzonder verhaal. Hoogvliegers, doorzetters en leerlingen die over een
flinke dosis veerkracht beschikken.
Benny
Benny Reemer van de Rudolf Steiner College is zo iemand. Hij doet examen vmbo-tl, en
dat is hem niet komen aanwaaien. Een periode lang was hij zijn motivatie kwijt. Gelukkig
weet hij wat hij wil: handhaver worden. Dat maakte dat hij weer aan de slag ging. Want
te laat komen, dat kan niet als je handhaver wilt worden.

Mies
De politieke bevlogenheid van Mies Vesseur van de Hartenlustchool maakt haar een bijzondere leerling. Dat liet ze niet alleen zien in de debatgroep van de school waarbij ze
een geïnspireerde toespraak hield over vrouwenemancatiepatie. Ook in haar werkstuk
voor beeldende vorming en tekenen was die bevlogenheid te zien.
Sander
Mies zou prima in debat kunnen met Sander Blankestein van het Haarlemmermeer Lyceum
Zuidrand. Sander sleepte vorig jaar het Nederlands Debat Kampioenschap in de wacht. Hij
kan met een gerust hart de examenweken in, want hij staat er prima voor.
Michelle
Michelle Oostwouder is een echte doorzetter. Ze kwam naar het Mendel College om na de
mavo haar havo-diploma te halen. Ze wist snel de weg te vinden op haar nieuwe school
en doet het prima. Ook Nadia Schoonhoven kwam halverwege haar middelbare schooltijd
naar een nieuwe school. Ze woonde vier jaar in Indonesië, voordat ze drie jaar geleden
naar Het Schoter ging.
James en Mees
James Kollée en Mees Heesemans zijn twee leerlingen van het Wim Gertenbach College
uit Zandvoort. Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. James heeft een
oogafwijking, waardoor hij alle examens vergroot te lezen krijgt. Hij is ook kleurenblind
en dat wordt opgevangen door een voorleeshulp die hem vertelt wat de kleuren zijn als
er een diagram of afbeelding in het examen is opgenomen. Mees gebruikt ook een digitale voorleeshulp, zodat zijn dyslexie hem tijdens het examen niet teveel in de weg staat.
Hij is een afstammeling van Wim Gertenbach. Ieder jaar op 5 februari legt hij namens de
leerlingen een krans op het graf van verzetsman Gertenbach en vertelt een verhaal.
Nica
Nica van de Corput doet examen bij de afdeling Zorg en Welzijn van het Haarlem College.
In de zomervakantie tussen de tweede en derde klas moest ze een hartoperatie ondergaan. Examen doen vindt ze best spannend. Ze is prima gemotiveerd, want als ze met een
mooie cijferlijst slaagt mag ze misschien haar mbo-opleiding op niveau vier gaan doen.
Tom
Tom Steijger van het Spaarne College heeft flink moeten doorzetten. Hij heeft hard gewerkt en doet het goed ondanks zijn zware dyslexie. Hij schreef een mooi werkstuk over
cybercrime en gaat na de zomervakantie naar het Media College in Amsterdam om gamedesigner te worden.
Jorrit
De laatste examenkandidaat is Jorrit Notenboom die aan het lyceum Sancta Maria examen
doet. Hij doet het niet alleen goed op school: op de padèlbaan staat hij zijn mannetje op
nationaal en internationaal niveau.
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