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Het verhaal van Melanchthon

Inleiding

Elke dag komen wij bij elkaar op onze Melanchthon scholen 
om jonge mensen te laten groeien en bloeien. Dat doen wij 
omdat wij geloven in naastenliefde, verbondenheid, optimisme 
en eigenaarschap. Waarden die zijn ingegeven door onze open 
Christelijke identiteit. Onze naamgever, Philipp Melanchthon, 
was één van de grondleggers van het moderne onderwijs 
in Europa. Hij stichtte scholen en ontwikkelde opleidingen 
en leerplannen vanuit zijn geloof in reflectie, dialoog en de 
verantwoordelijkheid van ieder mens om zijn eigen bestaan 
vorm te geven. 

De stem van Melanchthon klinkt overal door in onze 
scholengroep. Ook als algemene directie reflecteren wij 
continu, zijn we in gesprek - met schoolteams, stafleden, 
ouders, leerlingen en partners om ons heen - en geven we met 
elkaar vorm aan ons onderwijs. 

Wat is de betekenis van onze scholen, vandaag en morgen? 
Wat hebben leerlingen en de wereld van ons nodig? Waar zijn 
wij trots op en wat moeten we anders doen? Hoe komen we 
daar samen? Welke scholengroep willen wij in de komende 
jaren zijn? 

Dit document geeft richting voor de komende vier jaar. >> 

Inleiding
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Het verhaal van Melanchthon

Onze visie is gebaseerd op de vijf pijlers van het CVO: 
 → Goed onderwijs voor het leven
 → Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
 → Inclusieve identiteit: ontmoeting
 → Professioneel en lerend
 → Met plezier samen sterk.

Hierbinnen kiezen wij als Melanchthon onze eigen richting:
 → Samen leren voor het leven
 → Groei
 → Dialoog
 → Bewust ongelijk behandelen
 → Gelukkige mensen op een gezonde aarde. 

Het zijn soms grote woorden en complexe begrippen die wij 
met elkaar gaan inkleuren. Philipp Melanchthon kijkt met ons 
mee en helpt ons onze visie te vertalen in concrete opdrachten. 
Wij zijn benieuwd naar de schoolplannen, met ambities 
en keuzes voor de komende vier jaar, en kijken uit naar de 
gesprekken hierover.

Vincent Haringa      Trude Schmidt    
algemeen directeur a.i.  directeur onderwijs

Inleiding

Inleiding



“Trots ben ik, heel trots. Acht scholen in de gemeenten Rotterdam en 
Lansingerland die mijn naam dragen. Acht scholen die handelen in mijn 
geest. Op een manier die past bij deze tijd waarin verbinding zo belangrijk 
is. Een paar dagen geleden hoorde ik een leerling tegen een medeleerling 
zeggen: ‘Docenten zijn hier echt in je geïnteresseerd. Ze willen weten hoe het 
met me gaat en geven me aandacht. Niet omdat het moet, maar omdat ze 
het willen. Dat voelt goed. En daardoor gaat het ook beter op school.’ 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen kunnen groeien als mens. Ik heb er veel 
over geschreven. Onderwijs gaat over meer dan cijfers en prestaties, over 
meer dan kennis en cognitieve vaardigheden. Onderwijs gaat vooral over het 
leven. Het gaat ook over het leren van normen en waarden. Over het ontwik-
kelen van sociale vaardigheden. De mens staat op school centraal. Mense-
lijke vaardigheden staan centraal. Zodat de leerling zijn ware bestemming 
kan leren ontdekken. Jullie maken het met z’n allen waar: op Melanchthon 
leer je in het leven. 

Hiervoor bestaat geen uitgestippeld pad, het is een zoektocht. Die weg is 
voor ieder mens anders, omdat ieder mens anders is. Daarom moet je elke 
leerling bewust ongelijk behandelen. Iedere leerling heeft een andere hand 
nodig om hem of haar vooruit te helpen. Dat doe je niet alleen door leer-
lingen binnen de schoolmuren te houden, maar ook door hen al vroeg buiten 
te laten proeven van de wereld om hen heen. Alleen zo ontdekken zij de 
wereld en zichzelf. >>

Het verhaal  
van Melanchthon
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Het verhaal van Melanchthon

https://www.youtube.com/watch?v=V2rlji9e8Cw&feature=emb_logo


>> Ruimdenkende docenten, ik zie ze zoveel op jullie scholen. Docenten die 
open staan voor dialoog, coachend, betrokken. Jullie wijzen, geven richting. 
Altijd bereid een stapje verder te gaan om leerlingen in hun ontwikkeling 
vooruit te helpen, te leren ontdekken. De scholen van Melanchthon bieden 
een plek voor persoonlijke groei. Een veilige plek. Een fijne plek waar mensen 
ertoe doen. Waar leerlingen zich thuis voelen. Waar leerlingen en docenten 
er zijn voor elkaar. Waar mensen samen komen. “Er hangt hier iets. Warmte, 
liefde, ik weet het niet”, hoorde ik een docent zeggen. Zij zei: “Je voelt je hier 
veilig en geborgen. Alsof er iemand over je waakt. Dat geeft vertrouwen. Je 
weet dat het goed komt.” 

Ik heb alle onderwijsontwikkelingen de afgelopen jaren van een afstand 
gevolgd. En ik weet: ook voor een school bestaat geen uitgestippeld pad. 
De wereld verandert, mensen veranderen, en dus blijft ook het onderwijs in 
beweging. Maar als er iets is wat ik door de jaren heen altijd op jullie scholen 
heb gezien: bij Melanchthon zal het altijd blijven draaien om de mens. Om 
(inter)menselijke waarden, oprechte belangstelling, verbinding en persoon-
lijke groei. Om menswording: als het ware ‘het vijfde groene bolletje’ toege-
voegd aan de vier van de onderwijsinspectie.

“Mag ik jullie uitnodigen? Laten we samen verder zoeken, vragen stellen en 
richting geven op het pad dat we samen bewandelen. En weet, ik loop van 
een afstandje trots met jullie mee.”
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Samen leren in het levenA

Onze opdracht 
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Het verhaal van Melanchthon

Inleiding

Op Melanchthon is iedereen welkom, je mag komen zoals je bent. Wij 
respecteren wie je bent, maar verwachten ook dat je de waarden en 
opvattingen van onze scholengroep respecteert. Daar maken we met elkaar 
afspraken over.

Wij werken dagelijks met jonge mensen die vol vragen zitten, over zichzelf, 
de ander en de wereld. Wat vinden mensen van mij? Wat is er in het nieuws 
en wat betekent dat voor mij? Welke opleiding of baan past bij mij? Hoe 
moet ik solliciteren, of later een huis kopen? Wat is mijn rol in de groep? 
Wat is mijn mening over een bepaald onderwerp? Hoe kan ik de wereld 
een beetje beter maken? Onze scholen en ons onderwijs zijn de bodem 
voor gesprek, ontdekken en uitproberen. Wij bieden een veilige plek waar 
iedereen kan zijn en worden wie hij is, of je nu leerling bent of docent. 

“Op Melanchthon zijn we samen, groeien we samen en leren we samen in 
het leven. Op elke school zie ik het elke dag gebeuren. In de lessen wordt 
bewust aandacht besteed aan vraagstukken die een belangrijke rol in de 
maatschappij spelen. Daarbij worden grote onderwerpen niet vermeden, 
maar vormen juist het uitgangspunt van bespreking. Die lessen maken een 
onlosmakelijk onderdeel uit van ons aanbod. Ik zie onderwijsconcepten 
waarin leerlingen kunnen kiezen wat zij willen ontdekken en waar hun 
talenten liggen. Dagopeningen waarin de actualiteit, en de betekenis ervan, 
wordt besproken. Leerlingen die samen zorgdragen voor een fijne school, 
bijvoorbeeld als mediator, buddy, schoolwacht of in de leerlingenraad. Ik 
zie docenten die willen weten wie de leerling is en wat hij nodig heeft. Die 
zichzelf openstellen en kinderen laten proeven van hun levenservaring. Die 
zichzelf herpakken na een aanvaring of frustratie en de relatie met de leerling 
herstellen, omdat zij een voorbeeld willen zijn.” 

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024

A  Samen leren in het leven
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Het verhaal van Melanchthon

Inleiding

Onze opdracht

 → Iedereen is welkom, iedereen doet mee. Melanchthon staat middenin 
onze diverse samenleving. Wij sluiten niemand buiten, wie je ook bent of 
waar je ook vandaan komt. 

 →  Wij betrekken de wijk en de samenleving bij het leven op onze scholen 
en creëren zo een rijke leeromgeving. Binnen de veilige kaders van de 
school maken leerlingen kennis met de buitenwereld. Onze scholen zijn 
een veilige leeromgeving: hier maken leerlingen – met vallen en opstaan 
- kennis met hun rol in de samenleving. 

 → Wij geven bedrijven een plek in de school en onze leerlingen de kans 
om te leren bij bedrijven. We noemen dit ook wel ‘hybride leren’: een 
wisselwerking tussen scholen en bedrijven, een brede leeromgeving voor 
leerlingen. 

 →  Wij betrekken de actualiteit bij onze lessen. Zo maken leerlingen kennis 
met de samenleving en worden zij zich bewust van wat er speelt. Aan de 
hand van de actualiteit geven wij betekenis aan het leren.

 →  Onze scholen staan open voor mensen uit de buurt en dragen hun 
steentje bij aan de wijk. Leerlingen ontwikkelen hiermee hun kennis en 
sociale en maatschappelijke vaardigheden (burgerschapsvorming). 

 → Onze scholen stimuleren leerlingen om in harmonie samen te leven met 
andere culturen.

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024
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Inleiding

“Over vier jaar zie ik leerlingen met elkaar in gesprek gaan binnen lessen 
waarin bewust vorm gegeven wordt aan een samenleving waarin respect 
voor elkaars overtuiging belangrijk is, maar waar ook duidelijkheid is over 
de waarden en normen van diezelfde samenleving. Ik zie leerlingen naar 
bedrijven toe gaan. Er komen mensen uit het bedrijfsleven lesgeven, realisti-
sche opdrachten geven en leerlingen begeleiden. Leerlingen doen niet alleen 
vakkennis op, maar ook allerlei vaardigheden die in je werk en volwassen 
leven van pas komen. Bijvoorbeeld samenwerken, solliciteren, afspraken 
nakomen of onbekenden interviewen. Ik zie leerlingen zich oriënteren in het 
vervolgonderwijs om een goede keuze te kunnen maken. Ik kijk ook uit naar 
alle activiteiten die de scholen ondernemen voor de wijk. Ik kom langs bij 
openbare bibliotheken, restaurants waar leerlingen koken voor buurtbe-
woners en scholen waar workshops worden gehouden. Ik zie zelfs service-
centra, waar leerlingen hun diensten beschikbaar stellen aan buurtbewoners, 
bedrijven en instellingen uit de buurt, bijvoorbeeld met reparaties, onder-
houd, praktische hulp en het organiseren van activiteiten. Ook maakt iedere 
leerling en docent kennis met de onbekende kanten van onze samenleving, 
onder andere tijdens excursies naar uiteen lopende gebedshuizen en ontmoe-
tingen met mensen uit allerlei delen van de samenleving.” 

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024
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Het verhaal van Melanchthon

Inleiding

Op Melanchthon groeien mensen elke dag – leerlingen én docenten. Dat 
gebeurt op vele vlakken: kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. 
Wij leren van elkaar en met elkaar. Van successen en fouten. Wij stellen 
leerlingen in staat om te leren op hun eigen manier. Wij zien waartoe zij in 
staat zijn, openen deuren en dagen leerlingen uit om het 
beste van zichzelf te geven. Dat lukt alleen als docenten goed in hun vel 
zitten en zelf kunnen groeien. Zij kunnen het beste van zichzelf geven.

“In gesprek met leerlingen hoor ik vaak dat ze goed zijn in een bepaald vak 
en dat op een hoger niveau volgen. Ik ben trots op hen én op de docenten die 
het gezien hebben. Maar niet alleen cognitieve vaardigheden doen ertoe. Ik 
hoorde een leerling zeggen dat hij veel heeft aan zijn mentor op school: “Ik 
heb geleerd om woorden te geven aan wat ik voel.” Ik zie kinderen zelfbewust 
en kritisch worden, initiatief nemen, vragen stellen. En tegen het eindexamen 
weten ze waarvoor ze gaan. Ook docenten groeien op Melanchthon, door 
kritisch naar zichzelf te kijken, successen, missers en vraagstukken te delen 
met het team en van elkaar te leren.”  

Onze opdracht

 → Docenten laten leerlingen groeien, met liefde, aandacht en verbinding.  
Ze stellen hiermee ook een voorbeeld: zó willen wij samen leren en leven.

 → Wij willen iedere leerling kennen, zijn talenten opmerken en de plek 
vinden die bij hem past.

 →  Wij willen iedere docent kennen, zijn talenten opmerken en de plek bieden 
die bij hem past. 

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024

B  Groei
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 →  Iedereen leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Leerlingen 
onderzoeken wat zij  nodig hebben en praten hierover met school. 

 →  Docenten sluiten hun manier van lesgeven aan op de leerroute en het 
tempo van de leerlingen. 

 → Docenten weten wie zij zijn, wat zij kunnen, willen en wat (nog) niet. 
Dat doen we door kritisch naar onszelf te kijken en samen met anderen 
te reflecteren op ons doen en laten. De schooldirectie stelt zich hierin 
dienend op. 

“Als ik over vier jaar langskom, zie ik nieuwe vormen van onderwijs om leer-
lingen hun talenten te laten ontdekken. Hun eigen leerroute te laten volgen. 
Te leren in hun eigen tempo. Bijvoorbeeld programma’s voor ontdekkend 
leren, of een school voor kinderen van tien tot veertien jaar. Scholen wisselen 
hun ervaringen met, en ideeën over nieuwe onderwijsvormen uit, bijvoor-
beeld op de Melanchthon inspiratiedagen. Veel van onze leerlingen hebben 
een persoonlijke coach. Regelmatig spreken zij af om te bespreken hoe het 
gaat, welke keuzes de leerling wil maken en wat hij daarvoor nodig heeft. Die 
coachgesprekken zijn er in de eerste plaats om de leerling op zijn manier te 
laten groeien. Daarnaast houdt de school voeling met de behoefte van de 
leerlingen zodat het onderwijs kan groeien. Niet alleen leerlingen reflecteren 
regelmatig op hoe het gaat en waar zij staan, ook docenten doen dat. Ik zie 
docenten-intervisie, docenten die bij elkaar in de les kijken en feedback geven, 
video-opnames van lessen om te leren en te groeien.”  

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024

B  Groei
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Inleiding

Wij willen weten wat een ander nodig heeft en wat hij te bieden heeft. 
Alleen in dialoog met elkaar kunnen wij goed onderwijs maken. Iedereen 
speelt daarin een rol: docenten, leerlingen, ouders, ondersteuners, 
medewerkers van het stafbureau, bewoners uit de wijken en 
vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen.   

“Op welke Melanchthon school ik ook kom, iedereen is het erover eens dat 
de dialoog tussen docent en leerling de basis is voor goed onderwijs. Dit 
begint al bij de deur, met een hand, elkaar aankijken, even vragen hoe het 
gaat. “Als je leerlingen oprechte aandacht geeft en je laat ook je echte zelf 
zien, willen ze voor je werken en gaan ze leren”, zeggen veel docenten. Ik zie 
het op alle scholen gebeuren. Docenten die enthousiast met leerlingen in 
gesprek zijn over hun vak. Die de tijd nemen om met een leerling te praten 
over hoe het thuis gaat. Die de wereld van jongeren willen kennen, om aan 
te sluiten op hun beleving en motivatie. Ik ben ook trots als ik zie hoe ook 
de ouders en andere partners om de school heen betrokken worden in de 
dialoog, met als doel samen goed onderwijs te maken.”  

Onze opdracht

 → Wij zijn geïnteresseerd in leerlingen, docenten en ouders, zoeken elkaar 
op en communiceren open en eerlijk met elkaar. 

 →  Wij leren onszelf de grondregels van de dialoog aan. We luisteren met 
de intentie te begrijpen, niet om te antwoorden.

 →  Wij willen weten wat er in de samenleving speelt, wat de maatschappij 

C  Dialoog
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nodig heeft en wat wij als school moeten bieden. Daarom zoeken we 
mensen op, onder andere in de wijken en bij bedrijven en instellingen, en 
zijn we met hen in gesprek over hoe we leerlingen kunnen voorbereiden 
op hun toekomstige plek in de samenleving.

 →  Op elke school zijn leidinggevende en docent regelmatig met elkaar in 
gesprek over persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. 

“Wat zou het mooi zijn als iedereen die bij Melanchthon leert en werkt, leert 
hoe je een goed gesprek voert. Over vier jaar zie ik lessen en workshops over 
dit onderwerp en scholen die hun ervaringen hiermee delen. De dagopeningen 
zijn een prachtig moment om in gesprek te zijn met de mensen om ons heen 
over alles wat ons bezighoudt. Over vier jaar heeft elke klas elke dag een 
dagopening die bij de docent, de klas en de school past. Ik stel me zelfs voor 
dat ik dan lesopeningen zie: docenten en leerlingen die persoonlijk contact 
maken voordat zij aan de les beginnen. Sommige docenten nemen de tijd om 
met de klas te kletsen, anderen gebruiken een schrift of app waarin iedere 
leerling kan aangeven hoe het met hem gaat en wat hem bezighoudt. Ook op 
andere niveaus vinden levendige dialogen plaats. In de gesprekscyclus waarin 
docenten en schoolleiding spreken over wat ze van elkaar verwachten en wat 
ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. In de schoolteams, bijvoor-
beeld met een dagstart met alle docenten. Natuurlijk ook met ouders, onze 
belangrijkste onderwijspartners. Over vier jaar zie ik dat gesprekken tussen de 
leerling, zijn coach en ouders op alle scholen gebruikelijk zijn. En de gesprekken 
tussen de Melanchthon directie en de scholen? Die blijven een mooie manier 
om voeling te houden tussen bestuur en de praktijk van leerlingen, docenten 
en schoolleiding.”  

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024
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D
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Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. En daarom willen we mensen 
bewust ongelijk behandelen. Iedereen heeft iets anders nodig om te 
groeien. Juist die diversiteit is de kracht van Melanchthon. Wij zijn allemaal 
anders én hebben veel met elkaar gemeen. We blijven met elkaar in 
verbinding. We mogen ons verschillend ontwikkelen en kiezen de manier van 
leren, leven en werken die bij ons past. 

“Bewust ongelijk behandelen; het klinkt oneerlijk, maar ik ben er een groot 
voorstander van. Ieder mens is anders. Met een eigen karakter, achtergrond, 
interesses en levensverhaal. Elke leerling heeft iets anders nodig. Elke leerling 
heeft een eigen verhaal of dat nu is omdat je een andere seksuele oriëntatie 
hebt, misschien in een verkeerd lichaam geboren bent, een handicap hebt of 
opgroeit in een achterstandssituatie. Of dat je bescheiden bent en moeite 
hebt om voor jezelf op te komen of dat je een goed verstand hebt en het 
lastig vindt om je tempo soms aan te moeten passen aan dat van je klasge-
noten. De één heeft meer aandacht of uitleg nodig dan de ander. De één leert 
door te lezen, de ander door te kijken of te doen. Met aandacht en verschil-
lende instructie- en werkvormen doen docenten recht aan al deze verschillen. 
Ik zie mooie voorbeelden. Leerlingen waarvan tijdelijk wat minder gevraagd 
wordt wegens omstandigheden thuis. Een speciaal lesprogramma voor 
topsporters. Leerlingen met dyslexie die meer tijd krijgen voor een schriftelijke 
toets. Leerlingen die vakken volgen op een ander niveau dan de rest van de 
klas. Die bewust ongelijke behandeling geldt ook voor onze personeelsleden. 
Elke collega heeft een eigen unieke situatie en verkeert in een andere levens-
fase. We zoeken met hen naar wat het beste past bij het moment en daarbij 
gaan we nooit uit van het oude adagium: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. 
De kunst is elkaar te vinden en te respecteren in wat ons bindt.”  

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024

D Bewust ongelijk behandelen
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Onze opdracht

 →  Bewust ongelijk behandelen is voor de schoolteams een grote uitdaging: 
verschillende manieren van lesgeven, motiveren, belonen, aandacht 
geven. Samen met leerlingen, collega’s en ouders onderzoeken wij, en 
proberen wij uit, hoe we dit kunnen doen.

 → Docenten sluiten hun manier van lesgeven aan op de leerroute en het 
tempo van de leerlingen. 

 →  Wij delen successen en verbeterpunten met elkaar: binnen de school, 
binnen Melanchthon en binnen de sector.

 →  Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid: vertel wie je bent en wat je 
nodig hebt. Dan kunnen wij je beter geven wat je nodig hebt. 

 →  Bewust ongelijk behandelen vraagt ook om duidelijkheid over wat ons 
bindt. Op elke school en binnen Melanchthon is hierover het gesprek 
gaande.

 → Binnen onze teams blijven wij in gesprek over onze mentale en fysieke 
capaciteiten en het werk dat bij ons past. We zoeken balans tussen werk 
en privé. We werken samen aan een omgeving waarin iedereen tot zijn 
recht komt. We geven iedereen de sturing of uitdaging die hij nodig heeft. 
Wij zetten ieders de talenten in voor de school. 

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024
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“Toetsen zonder schriftelijke opdracht maar aan de hand van een presen-
tatie? De ontwikkeling van de leerling beoordelen in plaats van het resultaat? 
Leerlingen inzetten als medebeoordelaars? Leerlingen die specifieke vakken 
kiezen met het oog op hun latere beroep? Ik zie de komende jaren veel expe-
rimenten in het kader van bewust ongelijk behandelen. Sommige succesvol, 
andere niet voor herhaling vatbaar. Het geeft niet. Waar het om gaat is dat 
leerlingen en docenten hierover met elkaar in gesprek zijn en dat scholen 
ervaringen delen, op zoek naar de vorm die bij hen past.”  

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024

D Bewust ongelijk behandelen
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Wij zijn ons ervan bewust dat wij tijdelijk op aarde zijn en voelen de 
verantwoordelijkheid om de aarde samen te bewaren en onze kernwaarden 
te delen, zodat ook volgende generaties hier gezond en gelukkig kunnen 
leven. Het land lenen wij van onze kinderen. Wij houden niet alleen rekening 
met onze eigen kinderen en hun kinderen, maar ook met mensen en nieuwe 
generaties uit andere culturen en andere werelddelen. Ieder mens moet de 
ruimte hebben om te bestaan en te bloeien. Wij handelen hier zelf naar en 
geven deze overtuiging door aan onze leerlingen. Onze christelijke identiteit 
leidt ons hierbij en de verhalen in de Bijbel inspireren ons.

“Gelukkige mensen op een gezonde aarde, daar doen jullie elke dag je best voor. 
Jullie zijn toekomstmakers. Elke dag doen jullie je best om iemand te helpen, 
zodat hij het morgen zelf kan. Naar iemand te luisteren, zodat hij zich morgen 
beter voelt. Iets te leren, zodat er morgen nieuwe oplossingen worden gevonden. 
Zorgvuldig om te gaan met wat jullie hebben, zodat de generaties na jullie er 
ook van kunnen genieten.”   

Onze opdracht

 → In onze lessen besteden we aandacht aan een natuurinclusief gebruik 
van de aarde en het voorleven van onze kernwaarden.

 →  Vaak gaan dingen niet zoals we willen. Toch gaan we door, zoeken 
we naar hoe het wél kan, omdat we vertrouwen hebben en soms 
tegendraadse hoop.

 →  In onze scholen en lessen gaan we zorgvuldig om met grondstoffen en 
materialen, hergebruiken we zoveel mogelijk en maken we gebruik van 
duurzame bronnen. 

Onze opdracht 
voor 2020 - 2024
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“Mooie gebouwen zie ik, gebouwen waar mensen zich fijn voelen, elkaar 
ontmoeten en met de toekomst bezig zijn. Ik zie leerlingen die les krijgen in 
biologische moestuinen en leren hoe ze klimaatvriendelijke tuinen kunnen 
aanleggen. Leerlingen die zich bezighouden met technologie en ecologische 
voertuigen ontwerpen. Leerlingen in gesprek over duurzaamheid en wat zij 
zelf kunnen bijdragen. Docenten die hun optimisme overbrengen op jonge 
mensen en hen inspireren om de wereld een beetje beter te maken. Ik kom 
over vier jaar graag weer langs om te zien hoe jullie op je eigen manier 
mensen gelukkig maken en de aarde gezond houden. En ik weet: ook dan loop 
ik weer trots door de Melanchthon scholen!”   

E  Gelukkige mensen op een gezonde aarde
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