
 

  

 

 

Beste (oud)collega’s, 

 

25 januari ga ik formeel uit dienst. Dan is het al weer 2 jaar geleden dat ik m’n 

laatste lessen heb gegeven op het Lingecollege. Zoals de meesten weten ben ik 

ongeneeslijk ziek als gevolg van uitgezaaide prostaatkanker. 

 

Mijn inlogaccounts zijn nog steeds actief en ik heb regelmatig gekeken wat er op 

school speelde. Op deze manier heb ik langzaam afscheid genomen. Via deze 

“afscheidsbrief” wil ik graag enkele gevoelens met jullie delen. Ik mis de leerlingen 

en de leuke collega’s. Docent zijn is een mooi beroep en geeft veel voldoening. 

Onderwijs, elke dag anders. 

 

Mijn andere passie was en is ICT. Vanaf mijn indiensttreding in 2004 heb ik o.a. de 

migratie van Novell naar Microsoft begeleid, de ELO TeleTOP en later itslearning 

ingevoerd. Daarna de digiborden en tot slot de iPads. Het lesgeven met deze nieuwe 

hulpmiddelen is heel anders geworden dan pakweg 10 jaar geleden. Ik had een 

WhatsApp-groep met mijn mentorleerlingen. Een eigen site voor de smartphone, 

genaamd HsApp.nl met YouTube-filmpjes en ik liet leerlingen elke week hun 

voortgang inleveren via de ELO. In de les de huiswerkcontrole met Kahoot e.d. 

 

Met veel plezier heb ik zo’n 100 filmpjes gemaakt waarop leerlingen hun kwaliteiten 

lieten zien op allerlei gebied. Scapino, sportdag, schaatsen/zwemmen, Burgers’ Zoo, 

Veldwerk, Brugklasgala etc. Die video’s werden gepubliceerd via de ELO en later via 

de website en de door mij aangemaakte Facebook-pagina. 

 

Bij deze wil ik alle collega’s die op bezoek zijn geweest of op een andere manier hun 

medeleven hebben laten blijken hartelijk danken. Met name Antoon van den Heuvel 

ben ik dankbaar voor de respectvolle manier waarop hij mij in mijn ziekteproces 

begeleid heeft. 

 

Het ga jullie goed en mijn motto is “geniet zolang het nog kan”. 

 

Met vriendelijke groet, 

Geert Volleberg 

06 – 517.000.29 

 

P.s. Via www.hsapp.nl kun je e.e.a. digitaal bekijken. Van mijn gratis cursus 

Wiskunde tot mijn memoires en nog veel meer onder het menu-item “Hoe zit dat”. 
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