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Wonen en werken
op Sint Maarten
Dit is een combinatieverhaal met de rubriek ‘Een kijkje in de gymzaal van...’ Daarbij
komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt ervaringen, visie en werkwijze te delen
met collega’s. Dit keer is een jonge collega uit het voortgezet onderwijs aan het woord
werkzaam op Sint Maarten. Aanleiding is de deelname aan Olympic Moves en daarom is
het verhaal ook onderdeel van het topic. Omdat ze woont en werkt in Sint Maarten valt
dit verhaal ook onder ‘Collega’s overzee’. Aukje van Kuiken blikt terug op haar start en
eerste jaren ervaring als LO-docent in dit overzeese gebiedsdeel.
TEKST EN FOTO'S AUKJE VAN KUIKEN
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Actiefoto Terrell
Olympic Moves

an 2013 tot 2016 heb ik een fantastische en leerzame tijd gehad als
docent LO op het Carmelcollege in
Emmen. Ik had een sportteam van
dertien collega’s, ik was naast het LO-team ook
actief binnen het TTO-team. Er was veel uitdaging
op deze mooie en brede school. Ik ben ontzettend
gevormd en goed gecoacht door mijn collega’s en
teamleider. Toch knaagde er iets in me, ik wilde

nog heel graag een keer in het buitenland wonen
en werken. In 2016 heb ik dit aangegeven bij
mijn teamleider, die het hartstikke jammer vond,
maar mij wel alle vrijheid gaf om te solliciteren.
Al gauw kreeg ik te horen dat op Sint Maarten
aan de slag kon als fulltime docent LO.

Milton Peters College,
Sint Maarten
Samen met Bas de Haan, die vanuit Sint
Eustatius over kwam als docent LO, ben ik in
2016 het schooljaar begonnen op het MPC. We
hadden er veel zin in, de Haan en van Kuiken
zouden er samen wat moois van maken. Toen
we voor het eerst op school kwamen, hebben
we gelijk alles verkend met z’n tweeën. We
hadden twee mooie en nieuwe gymzalen, één
‘oude’ gymzaal (een ‘zaal’ met drie muren en
een dak), één hard court en een veld tot onze
beschikking. We vonden het al met al niet verkeerd, nog steeds voldoende mogelijkheden tot
een veelzijdig sportaanbod.

Olympic Moves
Op Sint Eustatius was Bas verantwoordelijk
voor de organisatie van het Olympic Moves
Project (3-3 streetball). Bas had daar een grote
sponsor gevonden, die het mogelijk maakte om
met twee, en later met drie, teams af te reizen
naar Nederland om deel te nemen aan de grootste scholencompetitie van het land. Een aantal
zaken werden niet vergoed door de sponsor,
daarom organiseerde Bas samen met de leerlingen verschillende acties om geld op te halen,
zoals auto’s wassen en pizza’s verkopen. Samen
wilden Bas en ik het Olympic Moves project op
Sint Maarten van de grond proberen te krijgen,
zonder een grote sponsor. Het leek ons een
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en in elk pakket werd de tegenprestatie van het
team weergegeven.

Sponsoren
De sponsorbrieven heb ik samen met Laticia
Brown (docent Nederlands) en met de vriendin van Bas, Susan van Haren, persoonlijk
afgegeven bij meer dan 100 bedrijven op Sint
Maarten. Al vrij gauw kwamen de eerste
e-mailtjes binnen, met de vraag wanneer ik
de cheques op kwam halen. Ik was helemaal
verrast, zoveel donaties van lokale bedrijfjes,
geweldig! We hebben zelfs een donatie gekregen van 3000 dollar, in ruil daarvoor kon het
bedrijf ons een dagdeel ‘inhuren’ (het ‘rent the
team for a day’ pakket).

Nederland trip

Bas de Haan en
Aukje van Kuiken

spannend en uitdagend project. Onze samenwerking was echter van korte duur. Bas is op 6
september 2016 door een tragisch fietsongeval
op Sint Maarten om het leven gekomen.

Sponsor brieven


Olympic Moves
Volledige Team

In overleg met Bas zijn vriendin, zijn familie en
de schoolleiding van MPC, is er toch besloten
om het project voort te zetten. In december heb
ik op school gevraagd welke leerlingen interesse hadden voor Olympic Moves basketbal.
Al gauw had ik zo’n tien fanatieke studenten
elke week te trainen onder begeleiding van
basketbaltrainer Paul Bell. In januari heb ik
samen met Abel Knottnerus (vorig jaar docent
geschiedenis op MPC) een prachtige sponsorbrief gemaakt. Een brief met daarin benoemd
het overlijden van Bas en dat onze jeugd op
Sint Maarten de kans moet krijgen om hun
talenten aan het Nederlandse Koninkrijk te
laten zien. We hadden in de brief verschillende
sponsorpakketten opgesteld. De bedrijven konden tussen de 500 en de 3000 dollar doneren,

Toen de jongens aan het trainen waren, was ik
bezig met het opzetten van een divers programma voor onze trip in Nederland. Zo zijn we
onder andere naar Body World geweest en hebben de leerlingen een training gevolgd met de
basketbaltalenten van Landstede in Zwolle. Na
de training hebben de leerlingen meegelopen
met de opleiding Sport en Bewegen, gevolgd
door een echte 5-5 basketbalwedstrijd tegen
U18 Landstede. Een spannende wedstrijd, die
helaas werd verloren door onze jongens, maar
het was een geweldige opsteker voor ze.
Het team heeft de hele week hun ogen uitgekeken, velen waren voor het eerst ‘off island’,
ze waren daarom erg positief verrast over de
mooie huizen en infrastructuur. De jongens
hebben met name genoten van de prachtige
sportvoorzieningen én dat de basketbalsport zo
serieus werd genomen. Veel van mijn studenten wilden na de fantastische dag in Zwolle,
niet meer vertrekken. Ze waren zo enthousiast
over de professionele werkhouding van de studenten en docenten, dat ze zich nu al kunnen
verheugen op hun leven na hun eindexamens:
lekker studeren in Nederland, maar vooral nog
meer basketballen.

Olympic Moves ‘School Final’
De opening van de ‘School Final’ was spectaculair, de jongens hebben echt genoten. Na de
opening liepen we richting de bussen, we konden twee bussen kiezen, wij kozen schijnbaar
net de verkeerde. De bus zou ons op tijd afzetten bij het 3 – 3 streetball-toernooi. Je voelt het
al aankomen, onze bus vertrok als allerlaatste.
En zoals typisch Sint Maarten, waren we
(weer) net wat aan de late kant…
Eenmaal aangekomen in de zaal keek ik gelijk
op het wedstrijdschema. En ja hoor, onze beide
teams moesten gelijk beginnen. Ze hadden
nog net een minuut om zich om te kleden en
het veld in te stappen. Ik maakte me er nogal
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lantaarnpalen gevouwen, complete vrachtauto’s op de kop en er waren veel daken van
huizen gevlogen: complete chaos. De scholen
zijn gelukkig begin oktober weer van start
gegaan. De verhalen van leerlingen zijn echter
hartverscheurend.

Wederopbouw


Touwtrekken
sportdag

druk om, komen helemaal van Sint Maarten en
dan zul je net zien dat we buiten onze schuld
om niet eens een ‘fatsoenlijke’ warming-up
kunnen doen. Maar ik maakte me natuurlijk onnodig druk, de jongens werden er niet
anders van. Ze zeiden ‘you don’t worry, juffie,
it will be fine’. Zo gezegd, zo gedaan.

Na een aantal maanden zie je dat het leven op
Sint Maarten weer op gang komt. Bij de meeste
mensen is de elektriciteit en het water weer
terug. Een ontzettende opluchting. Op school
wordt er een naschools programma aangeboden, leerlingen kunnen onder begeleiding van
docenten huiswerk maken en studeren. Ook
worden er tijdens dit programma warme maaltijden geserveerd.
Op school zijn onze nieuwste gymzalen blijven
staan. Van onze oude gymzaal is het dak helaas
verdwenen. Dit betekent meer buiten lesgeven en veel zonnebrand smeren. Maar we zijn
allang blij dat het ‘fundament’ nog staat. Op
deze manier kunnen we nog steeds sport en
spel aanbieden. Ook is er nog de mogelijkheid
om bepaalde turnonderdelen te geven, wel een
beetje warm in de zon, maar ‘it is the way it is’.

Topprestatie
Onze jongens begonnen rustig te spelen, en wat
voor spel lieten ze zien. Ons derde klas team is
de hele dag niet verslagen. In de finale speelden
ze tegen het team van Sint Eustatius. Een emotioneel moment voor de beide teams. ‘Statia’
had graag willen winnen ter ere van gymmeester Bas. Dat lukte niet. Ons schoolteam redde
het net niet in de halve finale, ze werden met
overtijd nipt verslagen. Uiteindelijk hebben ze
een mooie derde plek veroverd. De ouders van
Bas waren ook aanwezig tijdens het toernooi.
Het was een heel bijzondere dag.

Op school zijn
onze nieuwste
gymzalen blijven
staan. Van onze
oude gymzaal is
het dak helaas
verdwenen
Orkaan ‘Irma’
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Dit schooljaar begon goed, na een super
leuk introductiekamp konden we met een
dikke glimlach aan het schooljaar beginnen.
Wederom vond er op 6 september een heftige gebeurtenis plaats. Precies een jaar na het
overlijden van Bas, raasde orkaan ‘Irma’ over
ons prachtige eiland. De meest heftige orkaan
ooit gemeten, wat een kracht, niet te geloven.
Samen met mijn vriend heb ik in de inloopkast
geschuild. Zodra we eruit kwamen was het
niet te bevatten, we zagen containers rondom

Lichamelijke opvoeding magazine - maart 2018

Lessen en sportdagen
De eerste paar weken na de orkaan hebben we
met vier klassen tegelijk lesgegeven in twee
zalen. Het leek net alsof alle leerlingen voor
het allereerst op school kwamen, ze waren zo
stil en op zich zelf. Na een paar weken merkte je dat gym ze echt goed deed. Even niet
nadenken over de situatie thuis, weer kind
zijn. Vanaf december hebben de LO-docenten
weer hun eigen locatie om les te geven. Eind
december zijn ook de eerste sportdagen weer
georganiseerd. Voor de meeste sportdagen zijn
havo 4- en vwo 5-leerlingen de spelbegeleiders
of coach. Dit is een vast onderdeel voor hun
examencijfer.

Leven op Sint Maarten
Na alle heftige gebeurtenissen, is het leven op
Sint Maarten nog steeds fijn. De zon schijnt
bijna elke dag, we leven eigenlijk vooral buiten,
heerlijk toch? Ik hoef nooit een jas aan, ik
wandel altijd het huis uit met een korte broek,
fantastisch! De werkdruk ligt lager dan in
Nederland, dat kan als voordeel en als nadeel
werken. Naast je lessen kun je veel taken
invullen zoals je zelf wilt, dat vind ik het mooie.
Daardoor kunnen hele toffe projecten tot stand
komen. Zo heb ik onder andere meegeholpen
met de organisatie van ‘Extreme Survival’. Dit is
een race over een groot deel van ons prachtige
eiland. De leerlingen hiken d.m.v. instructies
en kompassen van punt A naar punt B. Op de
tussenstationnetjes voeren de leerlingen allerlei
teamopdrachten uit. En er wordt gezwommen,

gekayakt en gefietst. De leerlingen krijgen voor
aanvang van de survival een dagopdracht mee.
Vorig jaar kregen ze een stuk van een boog
mee. Zelf moesten ze een pijl en boog maken
met onderweg gevonden onderwerpen. Met
hun zelfgemaakte pijl en boog moesten de
leerlingen een target zien te raken. Lukte ze dit,
dan verdienden ze extra punten. Dit jaar gaat
de ‘Extreme Survival’, als een van de weinige
projecten, wél door. Onze nieuwe slogal luidt
‘INSANE LIKE A HURRICANE’. Dat belooft wat.
Ook wordt er jaarlijks een ‘Relay Race’ rondom
het hele eiland georganiseerd. In totaal zijn er
12 ‘legs’, er lopen minimaal 2 meisjes/vrouwen
mee per team. Dit jaar heeft ons studentenschoolteam gewonnen, de docenten hebben
nog iets meer training nodig, geloof ik ;-) Het
meest trots ben ik natuurlijk op het Olympic
Moves project. Vorig schooljaar heb ik rond

de 23.000 dollar binnen gehaald. Dit jaar, en
wellicht de komende jaren, zullen we helaas
geen beroep doen op onze lokale bedrijven. Dit
is erg jammer, daardoor zullen op school veel
uitwisselingsprojecten niet door gaan. Iets wat
opgevuld moet worden door andere creatieve
ideeën. Zo brengt zo’n heftige gebeurtenis als
een orkaan veel naars met zich mee, maar het
opent ook weer andere deuren.


H3A Mentorklas
Aukje van Kuiken
augustus 2017

Stage?
Mocht je nog student zijn en een mooie stageplek zoeken voor je afstudeerjaar? Dan ben
je natuurlijk van harte welkom op het Milton
Peters College op Sint Maarten. Stuur een
e-mailtje en dan kunnen we kijken wat we
voor elkaar kunnen betekenen.

Donaties
Omdat we geen beroep willen doen op lokale
bedrijfjes, durf ik in dit artikel wel een oproepje te plaatsen. Mijn fantastische, fanatieke, en
lieve Olympic Moves leerlingen zouden héél
graag hun titel tijdens de ‘School Final’ willen
verdedigen. Natuurlijk snap ik dat onze concurrerende scholen ons liever kwijt dan rijk zijn,
maar weet wel, wij gaan de strijd graag met
jullie aan (om jullie ‘dik’ in te maken, haha).


LO-team Milton
Peters College

Mochten jullie een donatie willen geven aan dit project, dan is dat mogelijk. Heel graag ontvang ik dan een
e-mailtje: aukje.vankuiken@svobe.org. Hieronder in ieder geval de bankgegevens van onze school vermeld:
Name Correspondent Bank:
ING BELGIUM SA/NV
Address: 			
Brussels, Belgium
Swift Address: 			BBRUBEBB
Beneficiary Bank: 			
RBC Royal Bank N.V.
BIC address Beneficiary Bank:
RBTTSXSM
Beneficiary account name: 		
Stichting Voortgezet Onderwijs Bovenwindse Eilanden
Beneficiary account number:
8200000404002126
Beneficiary address: 		
Charles Voges Street # 14B, P.O.B. 913, Philipsburg, St. Maarten
Amount: 			
EURO amount to be transferred
Alvast hartelijk bedankt.

Aukje van Kuiken is docent
LO aan het Milton Peters
College op Sint Maarten.
Ze genoot haar opleiding
op de ALO Groningen.
Ze is 29 jaar en doet aan
squash, tennis, fitness,
hiken, wielrennen, turnen,
schaatsen en kaatsen.

Contact
aukje.vankuiken@svobe.org

Kernwoorden
sportdagen, competitie
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