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Wisseling van de wacht in het bestuur van Panta Rhei per 1 augustus: 

Jan Schipper gaat weg, Tine Smink volgt hem op. Wie zijn zij en wat 

hebben zij met de school voor ogen (gehad)? 

Hij kwam dertien jaar geleden naar Panta 
Rhei om orde op zaken te stellen. “Er was 
geen bestuur, geen schoolleiding en geen 
directeur. Er was veel mis, maar het team 
gaf de moed niet op.” Jan Schipper zette als 
bestuursvoorzitter in 1998 de eerste stappen 
om Panta Rhei weer de goede weg op te 
helpen: “Ik begon met het aanstellen van 
een interim-directeur.” 
Nu, in 2011, is het moment voor Jan aan-
gebroken om het strijdtoneel te verlaten. 
De termijn van twaalf jaar – “ja, dat jaartje 
heb ik er even aangeplakt om de opening 
van de nieuwbouw mee te maken” – die 
een bestuursvoorzitter kan aanblijven, is 
verstreken en het is tijd om het stokje door 
te geven aan zijn opvolger.

Avontuur
Tine Smink zit inmiddels vijf jaar in het 
bestuur van Panta Rhei en werd door haar 
medebestuursleden benoemd tot nieuwe 
voorzitter. “Ik vind het een hele uitdaging. 
Maar ik ambieer zeker niet zo’n rol als Jan 

had, hoor,” zegt Tine. 
Volgens Jan is dat ook niet nodig. De 
ingrijpende veranderingen zijn inmiddels 
wel achter de rug en de school draait goed. 
“Toen ik naar Panta Rhei kwam, wilde alleen 
het onderwijzend personeel er nog echt voor 
gaan. Samen met hen ben ik het avontuur 
van verandering en vernieuwing ingedoken. 
Nu draait de school veel beter,” kijkt Jan 
terug.
Om een goede bestuursvoorzitter te zijn 
moet je volgens Jan veel weten over 
onderwijs. En dan vooral het onderwijs in 
Amstelveen. “Slechts een klein deel van 
de kinderen in Amstelveen gaat naar het 
vmbo. Je moet allerlei dingen meewegen om 
kritisch te kunnen kijken naar bijvoorbeeld 
de cijfers van de instroom van leerlingen,” 
vindt Tine. 
Gezond wantrouwen is ook volgens Jan een 
goede eigenschap voor deze functie. Verder 
legt hij uit dat het goed is om makkelijk 
bereikbaar te zijn, zodat mensen naar je 
toekomen om hun verhaal te doen. Daar-
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“Leraren moeten elke les 

een indruk achterlaten.”

naast zijn van belang: een relevant netwerk 
en humor! “Heel belangrijk, humor. Gelukkig 
is Tine daar niet onbekend mee.”

‘Terug naar de basis’
Het toezichthoudend bestuur controleert de 
uitvoerende tak van het bestuur. Oftewel, 
Bert de Weerd. Tine meent dat op deze 
directeur goed toezicht te houden valt. “Bert 
is open en eerlijk en heeft een heldere visie 
op wat hij goed vindt voor de school.” Daar 
is Jan het mee eens: “Hij is open ja, voor 
zover wij kunnen nagaan…”, lacht hij. 

Het onderwijs zelf is de laatste jaren sterk 
veranderd. “Waar het vijf jaar geleden 
draaide om ontplooiing van de kinderen, 
gaat het nu om basale kennis; taal en reke-
nen. Dat vind ik geen slechte ontwikkeling. 
Dat ‘terug naar de basis’ heeft het onderwijs 
nu gewoon nodig,” zegt Tine. Toch vindt Jan 
dat leraren niet moeten vergeten inspire-
rende lessen te geven. “Ze moeten elke les 
een indruk achterlaten. Daar hebben de 
kinderen recht op. Vroeger zei ik altijd dat je 
voorwaarden moet scheppen zodat docen-
ten goed tot hun recht kunnen komen. Daar 
zie ik voor de schoolleiding een belangrijke 
taak. We moeten niet in de verleiding komen 
om ons alleen te richten op basisvaardighe-
den,” aldus Jan.
Het ‘Jan Schipper Court’, het sportveldje op 
het schoolplein dat ter ere van zijn rol voor 
Panta Rhei naar hem is genoemd, vindt Jan 
prachtig. Of er ook zo’n vernoeming voor 
Tine zal komen, betwijfelt ze. “Nee, dat past 
totaal niet bij mij. Dan misschien nog eerder 
een Tine Smink-leeshoekje.”  < 

Nieuwe bestuursvoorzitter Tine Smink en vertrekkend voorzitter Jan Schipper

Lessen moeten niet alleen kennis 
overbrengen, maar ook inspireren.




