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Diploma’s voor 22 BSA leerlingen 

 

Afgelopen week hebben 22 leerlingen 

van de Brede School Academie Tiel hun 

welverdiende diploma ontvangen. 

Na schooltijd nog drie uur extra studeren 

op de Brede School Academie. Dat 

hebben deze geselecteerde 

achtstegroepers van de Achtbaan, de 

Regenboog, PWA-West, PWA-centrum, de Molenwerf, Floriant, PMS-Passewaaij en PMS-West 

gedaan. Wanneer andere kinderen buiten speelden bezochten deze kinderen de BSA. Lezen, 

onderzoeken, discussiëren en dat allemaal nog even na een lange schooldag. Of het warm was of 

koud, op studiedagen of thuis tijdens de Corona-epidemie, deze kinderen werkten door aan hun 

opdrachten.  

Met een BSA boost op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld 

kunnen deze talentvolle kinderen een goede start maken op het voortgezet onderwijs. Dat kan op 

het VMBO, HAVO en VWO-niveau. Voor veel kinderen is het gelukt om naar het niveau te mogen 

waar ze al die jaren naar toewerkten. Ook dit jaar is het doel van de BSA om 80 % van de kinderen 

naar HAVO/VWO te laten doorstromen opnieuw gehaald. 

Tijdens de diploma uitreiking zijn deze kanjers door de BSA-leerkrachten in het zonnetje gezet. Voor 

ieder kind hadden ze een prachtige speech geschreven. Na het officiële gedeelte was er een 

verrassing voor de gediplomeerden.  

Bekende freestyler Sheriff Hiloui uit Veenendaal verzorgde een 

workshop. Speciaal voor de BSA kinderen vertelde Sheriff zijn 

levensverhaal. Hij inspireerde de kinderen met zijn persoonlijke verhaal 

over zijn ambities en doorzettingsvermogen. “Kies je eigen pad, laat je 

niet afleiden door ‘vrienden’ en blijf de focus houden op je eigen 

gestelde doel”. Een passende boodschap voor BSA kinderen die nu een 

grote stap gaan maken. Op de vraag of hij nog een tip had voor het 

voortgezet onderwijs antwoordde Sheriff: ”Stel dat je thuis geen hulp 

kan vragen bij je huiswerk, ga op zoek naar een leerkracht of een 

medeleerling die je kan helpen om je huiswerk te maken!”  

 

 

Al met al een grandioze middag waarna de kinderen met de goede raad van Sheriff en een zwaai 

vanaf anderhalve meter echt afscheid moesten nemen van de BSA en de leerkrachten. 

 

 


