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VOORWOORD

De leerlingen hebben alle smaken onderwijs gehad 
dit jaar: volledig op school (zonder mondkapje), om 
de dag in halve klassen naar school, volledig online 
onderwijs, terug naar om de dag en nu weer volledig 
op school (met mondkapje). Het is mooi dat het jaar 
eindigt zoals het begon: met z’n allen op school.

! W 
eer een beetje normaal leven, wie snakt daar niet 
naar? Zeker jongeren vielen de coronamaatrege-

len zwaar, bleek uit onderzoeken. Pubers zijn bezig 
het leven te ontdekken, willen eropuit, afspreken met 
leeftijdsgenoten. Ze zijn zich aan het losmaken van hun 
ouders, maar zaten opeens vooral thuis. Moesten daar 
zo goed en zo kwaad als het ging hun lessen volgen en 
zagen hun klasgenoten alleen nog maar online. Geen 
wonder dat dat impact had op het mentale welbevinden 
van verreweg de meeste scholieren. Het was daarom 
al een verademing toen de scholen deels opengingen 
(zowel voor kinderen als ouders), maar het is nog fijner 
dat ze nu weer helemaal open zijn.
Maar ook al keken de meeste USG’ers er reikhalzend 
naar uit om weer de hele klas te zien, het was wél even 
wennen aan wat jarenlang normaal was: ie-de-re dag 
naar school. Ik weet niet hoe het bij u thuis was, maar 
hier beviel het rooster van een dag op en een dag af 
wel. Vooral de uitslaaptijd werd enorm gewaardeerd. 
Vijf minuten voor de les begint je bed uit, heerlijk. Of 
niet eens je bed uit, maar gewoon je laptop naar je toe 
hengelen en openklappen. Douchen, aankleden, ontbij-
ten en tandenpoetsen kwam later wel een keer (of niet 
natuurlijk T). Geen saaie boterhammen mee voor in de 
pauze, maar tosti’s of eieren met spek maken. Met een 
beetje geluk kwam een ouder af en toe een kop thee of 
glas sap brengen. Dus ja, school in tijden van corona 
had ook zo z’n voordelen vanuit puberoptiek.
Toen de school weer volledig openging werd de eerste 
dagen nog opgemerkt hoe ontzettend vol het wel niet 
was, maar inmiddels weten ze al niet beter meer. Laten 
we hopen dat de coronasituatie onder controle blijft 
en dat het (zo goed als) normale schoolleven komend 
schooljaar niet opnieuw hoeft te worden onderbroken.

Ook de Vox keert terug tot de orde van de dag. Na twee 
nummers vol coronaverhalen, komt in dit  
nummer het woord corona amper voor. Wat u dan wel 
kunt lezen? Onder andere een welkomstinterview én 

twee afscheidsinterviews. De nieuwe rector, Stéphanie 
Bakker, vertelt over haar eerste indrukken van het USG. 
Ouders wil ze graag op het hart drukken hun kinderen 
los te laten. Ze snapt maar al te goed dat dat niet altijd 
makkelijk is, maar “het is zo heilzaam om ze hun eigen 
pad te laten vinden.” Afscheid nemen we van twee 
trouwe krachten, scheikundedocent Jack van de Noort 
en Angelike van Erp van de administratie, bij wie de 
Vox altijd met vragen terechtkon, dank Angelike!
Ook introduceren we een nieuwe rubriek: USGeneraties, 
waarin een ouder en kind over hun USG-tijd vertellen. 
Verder aandacht voor debatvereniging Hybris, het vak 
maatschappijleer en (drone)foto’s van de verbouwing, 
gemaakt door Videmus-leden. En uiteraard ook weer 
vaste rubrieken als Bericht van de Ouderraad, Om en om 
en de Boekentipdrie.

We wensen u veel leesplezier en een zo normaal  
mogelijke zomer!  

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,

Karen Rijlaarsdam

Ie-de-re dag naar school
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KORTE BERICHTEN

De start van het schooljaar 2021/2022 is tevens de 
start van een compleet nieuwe dagindeling op het 
USG. Hiermee wil de school nog beter onderwijs op 
maat leveren, en komt er meer rust en ruimte voor 
ondersteuning en uitdaging in het rooster. 

! W 
e zouden het bijna vergeten, maar kort voordat  
de coronapandemie Nederland bereikte, kondigde 

het USG aan dat het ging overstappen op een nieuwe  
dagindeling. Geplande ingangsdatum: 31 augustus 
2020. Het liep anders…
In de verwachting dat na de aanstaande zomervakantie 
weer volledig onderwijs kan worden gegeven, zal het 
USG de plannen nu vanaf 30 augustus 2021 uitvoeren.

BELEMMERING
Hoe zat het ook alweer met die nieuwe dagindeling? 
En waarom kiest het USG hiervoor? Het USG is ambi-
tieus. Al jarenlang paart de school onderwijs van hoge 
kwaliteit aan ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen. Om nog beter onderwijs op maat te kunnen 
bieden, vormde het ‘oude’ rooster een belemmering: 
veel vakken op een dag, veel wisselingen, geregeld te 
weinig tijd en ruimte voor ondersteuning of verdieping. 
Met de nieuwe dagindeling komt er rust in het rooster 
en ruimte voor de individuele onderwijsbehoeften van 
leerlingen. 

Dit zijn de drie belangrijkste pijlers van de nieuwe 
dagindeling:
1. Lessen standaard 80 minuten
Nu is dat 45 minuten. Of 90 minuten bij een blokuur. 
In een les van 80 minuten gaan docent en leerlingen 
dieper op onderwerpen. Daarnaast zijn er separate 
VVV-blokken (zie hierna). Een schooldag heeft een roos-
ter met vier blokken van 80 minuten, waardoor docen-
ten minder vaak wisselen van klas en leerlingen minder 
vakken op een dag hebben. De eerste les start om 9.00 
uur, de laatste les is afgelopen om 15.35 uur.

2. VVV
Dit staat voor Verdiepen, Verbreden, Versterken.  
Afhankelijk van wat een leerling nodig heeft, worden 
keuzeblokken besteed aan een van deze 3 V’s. Ook kan 
een leerling kiezen voor zelfstudie.

3. Dagstart/dagslot van 30 minuten
Elke dag tussen 8.30 en 9.00 uur is er een dagstart, en 
tussen 15.35 en 16.15 uur een dagslot. Leerlingen en 
docenten kunnen deze momenten benutten om per-
soonlijke gesprekken te voeren, toetsen in te halen of 
te bespreken et cetera. 

PROEFPERIODE
Sinds de afgelopen krokusvakantie heeft het USG van 
de drie- en vier-uursvakken één uur afgehaald, dat als 
ondersteuningsuur wordt ingezet voor leerlingen die 
dat nodig hebben. Ook is in het rooster voorzien in 
zoveel mogelijk blokuren. Daarmee loopt het in zekere 
zin vooruit op de nieuwe dagindeling van het komende 
schooljaar. Volgens Stefan Landman – conrector mid-
denbouw – zijn de docenten positief over deze ‘toevalli-
ge proefperiode’: “Het is een geluk bij een ongeluk, kun 
je zeggen. We krijgen nu alvast de kans om te wennen 
aan langere lessen. We zien uit naar de nieuwe dagin-
deling, omdat die meer rust gaat brengen en we de 
leerlingen beter kunnen begeleiden.” 
Ook de leerlingenraad kijkt positief naar de toekomst. 
Voorzitter Nils Neisingh: “Het belangrijkste nu is dat 
de achterstanden en problemen van leerlingen worden 
weggewerkt. Daar biedt de nieuwe dagindeling ruimte 
voor.” (Iris Roelands)

Nieuwe dagindeling per schooljaar 21/22

Even rooster checken (foto: Annelien Nijland)
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KORTE BERICHTEN

Op 10 mei was er weer een GLOS-dag. Deze keer was 
het thema Myanmar. 

! G 
LOS staat voor Global Studies, een programma 
voor leerlingen vanaf de derde klas, met lessen 

in het Engels over actuele internationale onderwerpen, 
reizen naar Polen en Marokko en GLOS-dagen, met een 
actueel thema.
In de voorbereiding gingen de GLOS-lessen al een paar 
weken over Myanmar. GLOS-coördinator Hans Righolt 
bestookte de leerlingen in de GLOS-app zelfs tijdens de 
meivakantie met artikelen over het Aziatische land. 
Tijdens de GLOS-dag werden de negentig leerlingen 
lukraak verdeeld over zes groepen, met allemaal het-
zelfde programma, in wisselende volgorde. Er waren 
verschillende spellen, zoals de Globetrottergame over 
reizen. De leerlingen gingen op missie met een kaart en 
een paspoort. Het doel was reizend tussen de continen-
ten als eerste een missie te halen. Al gamend leerden 
de leerlingen iets over talen, over de landen waar ze 
kwamen, maar ook over elkaar. Ook was er Waddoo, een 

spel over gedragskenmerken onder leiding van studen-
ten van de Universiteit Utrecht.
Interessant was het verhaal van oud-USG’er Shin Aung. 
Zij vertelde dat ze op haar vijfde met haar ouders was 
gevlucht uit Myanmar naar Nederland. Haar ouders 
voeren in Nederland verzet tegen de militaire dictatuur; 
het gezin staat op een zwarte lijst en mag nooit meer 
Myanmar in.
Ook hielden alle leerlingen een presentatie. 
De lunch bestond uit een ‘traditional Birmese buffet’: 
een heerlijke vegan curry met tofu, plus, voor de 
liefhebbers, spicy kipsaté. De GLOS-dag was een goede 
afsluiting van het onderwerp Myanmar. (Aleida Bos)

Dit jaar waren de door de Ouderraad georganiseerde 
ouderlessen online te volgen. 

! 4 
maart was het weer zover en kregen ook de ouders 
les. Op vrijwillige basis, uiteraard. Omdat de lessen 

online werden gegeven, was het zelfs mogelijk twee 
lessen op één avond te volgen. Ik kan het iedereen aan-
raden. Gratis college over een onderwerp naar keuze!
Ook dit jaar kon worden gekozen uit diverse onderwerpen, 
zoals ‘Sterrenkijken door de eeuwen heen’ (combinatie van 
klassieke talen en natuurkunde), ‘De irrationaliteit van 
wortel 2’ (wiskunde) en ‘Loimos en corona: Thucydides over 
de pest in Athene’ (klassieke talen). Zelf volgde ik ‘Corona: 
van ACE-receptor naar cortisolpiek’ (biologie van Walter 
van der Heijdt) en ‘Filosofie in tijden van pandemie, fake 
news en andere ellende’ (filosofie van Erik Kamerbeek).
Biologie heb ik vroeger zo snel mogelijk laten vallen, maar 
het vak bleek nu superinteressant. Een heel leuke vraag 

van Walter vond ik wat 
levende wezens gemeen 
hebben. Nooit nagedacht 
over de overeenkomsten 
tussen planten en dieren. 
Maar zelfs planten scheiden 

iets uit: zuurstof. Filosofie 
vind ik altijd interessant. 
Ook Erik legt de link met 
de praktijk, zoals in de 
titel werd aangekondigd. 
Hij nam ons mee door 
de geschiedenis van de 
filosofie en gaf aan wat we 
aan gedachten van filosofen door de eeuwen heen hebben 
in onze hedendaagse tijd. Heel toepasbaar en de ouders 
waren druk aan het chatten.
Kortom: volgend jaar zeker weer! (Catherine Strasser)

GLOS-dag: op missie in Myanmar

Ouderlessen 2021: online

Ouderles met practicum (2017)
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KORTE BERICHTEN

Een icoon gaat het USG verlaten: na meer dan 22 jaar 
gaat managementassistente Angelike van Erp met  
pensioen. Hoe kijkt ze terug op haar jaren bij het 
USG, wat gaat ze doen en gaat ze de school missen? 

Hoe ben je op het USG terechtgekomen?
“Ik wilde graag zelfstandig werken en toch met colle-
ga’s. Ik werkte eerst in de reiswereld, daar had ik dat 
ook, alleen moest ik steeds overwerken. Ik dacht: die 
baan bij het USG is misschien wel iets. En dat klopte: 
het is een klus met collega’s samen, maar toch zelfstan-
dig. Een eigen toko binnen het USG. We kunnen zelf 
bepalen hoe we het doen en wanneer, als het maar op 
tijd klaar is. Dit had ik natuurlijk ook op een machine-
fabriek kunnen hebben, maar hier zijn de leerlingen de 
toegevoegde factor, door hen leeft het veel meer.” 

Wat is de grootste verandering die je hebt 
meegemaakt?
“De enige verandering is de digitalisering. Voor de rest 
zijn het dezelfde leerlingen, met dezelfde problemen en 
dezelfde vriendschappen. Het is bijzonder om te zien 
dat het universeel is: naar school gaan, contact met je 
vrienden, het leren, met de ene dag wel zin en de an-
dere niet. Of ze nou kletsen op een bankje of met een 
schermpje ertussen, het blijft hetzelfde idee. Ze hebben 
allemaal idealen en ideeën over de toekomst.”

Wat zul je gaan missen en wat niet?
“De leerlingen! We hebben ontzettend leuke, lieve 
leerlingen. Er zit natuurlijk wel één procent etterbakjes 
tussen, maar als die er niet waren, zag je ook niet hoe 
lief de rest is. Al die anderen zijn aanspreekbaar, ze 
luisteren, zijn redelijk en doen iets met wat je zegt. 
En ze zullen niet gauw meppen of schelden. Ons type 
leerling vind ik fantastisch. Het is fijn om hun puber-
teit mee te maken. Mijn collega’s ga ik ook missen. 
Het is prettig werken met docenten en schoolleiding en 
mijn directe collega Esther is een gouden meid. Die ga 
ik heel erg missen, ik kom hier tot vervelens toe koffie 
drinken na mijn pensioen. 
Wat ik niet zal missen is de toetsweek. Voor docenten 
is dat een heerlijk rustige periode, maar voor ons is het 
een superchaos. De docenten leveren de toetsen bij ons 
in en wij leggen ze op datum klaar. Als je bedenkt dat 
iedere leerling twee toetsen per dag heeft, dan begrijp 

je dat wij een kast vol toetsen hebben. Op volgorde, 
helemaal gesorteerd. Hoe vaak het niet voorkomt dat 
er iets gebeurt waardoor wij die hele kast weer door 
moeten! Het is niet alleen vervelend, maar ook demoti-
verend, echt een pokkeklus. Daar zal ik dus geen traan 
om laten. Ik heb er nog één tegoed en daarna ben ik 
ervan af.

Welke leerling is je altijd bijgebleven en waarom?
“Mijn nichtje zat hier op school, ze deed in 2007 
eindexamen. Zij was het voorbeeld van de leerling die 
het gewoon prima doet: ze haalde zessen en zevens, 
was niet hoogbegaafd en had ook geen extra aandacht 
nodig. Toen ik haar feliciteerde op de diploma-uitrei-
king, vroegen collega’s: ‘Waarom kus jij haar?’ Niemand 
wist dat ze mijn nichtje was. Dat moment is me heel 
erg bijgebleven. Op haar ben ik hartstikke trots, we 
hebben veel contact. Ze is inmiddels moeder, ze heeft 
twee dochters.” 

Wat ga je nu doen?
“Meer tijd aan de dochters van mijn nichtje besteden,  
ik noem ze mijn petekleinkinderen. Ik werk al als vrijwil-
liger, ik ben gids in de Pieterskerk in Utrecht, bestuurslid 
van de stichting Kerken Kijken en gastvrouw in het  
Centraal Museum, het nijntje museum en het Rietveld- 
Schröderhuis. Dat is allemaal heel leuk om te doen, dus 
daar ga ik mee door. Wanneer mijn laatste werkdag is, 
daar ben ik nog niet uit, maar ik weet wel mijn AOW- 
datum: 3 augustus.” (Aleida Bos) 

‘Ons type leerling vind ik fantastisch’

V.l.n.r. de gaande vrouw, de komende vrouw Karin Velders en de 
blijvende vrouw Esther Heymann.
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OUDERRAAD

In ieder nummer van de Vox geeft de Ouderraad 
een kort overzicht van waar zij zoal mee bezig is.

HELLO GOODBYE!
Welkom aan onze nieuwe rector! Stéphanie, fijn dat je 
er bent, we wensen je veel plezier op het USG.  
Marieke, veel dank voor je tomeloze, enthousiaste 
inzet. Ouders, we hebben Marieke op haar laatste 
werkdag (in afwachting van haar formele afscheid) 
namens jullie alvast bedankt met een boeket.

MAATWERK OP WEG NAAR NORMAAL
Wat fijn dat, nu corona wordt teruggedrongen door 
prikken en zon, de leerlingen weer volledig naar 
school mogen. Wel spannend voor iedereen: weer vol-
le klassen. De een kan niet wachten, de ander voelt 
zich kwetsbaar. Wij hebben de schoolleiding geadvi-
seerd om maatwerk te bieden om iedereen zich senang 
te laten voelen. Wellicht dat enkele lessen nog even 
online zijn. Een hele puzzel. USG’ers, dank voor jullie 
inzet om deze overgang te maken!
Volgende vraag is hoe eventuele leervertragingen en 
andere problemen door corona aan te pakken. Hier-
voor komen ruim gelden beschikbaar vanuit het Natio-
naal Programma Onderwijs (NPO). Stéphanie Bakker 
en Daphne Acoca (docent Nederlands, trekker van de 
NPO-‘schoolscan’) vroegen ons hoe wij de impact van 
corona zien (de slechte maar ook goede dingen) en wat 
helpt. Prettig om hier als ouders bij betrokken te wor-
den, temeer omdat de leerlingen veel thuis zijn geweest.

ADVIES ONDERWIJSRAAD NIET GUNSTIG VOOR 
SLIMME LEERLINGEN
De Onderwijsraad heeft intussen een advies uitgebracht 
om het ‘falende onderwijsstelsel te verbeteren’ door alle 
VO-scholen te verplichten een brede driejarige brugklas 
in te voeren. Een radicaal advies dat beoogt door later 
selecteren meer gelijke kansen te bieden. Maar die krijg 
je niet alleen doordat de onderkant omhooggetrok-
ken wordt, maar ook doordat de bovenkant iets naar 
beneden gaat, zo blijkt uit internationaal vergelijkend 
onderzoek van een lid van de raad.
Het advies onderkent dat vroege selectie voor cognitief 
sterke leerlingen (vwo’ers, gymnasiasten) wél gunstig 
uitpakt en dat zij vaker een universitair diploma beha-
len. Voor hen wil de raad “flexibel onderwijs op maat 

vanaf de basisschool”. “Zo heeft latere selectie ook 
voor cognitief sterke leerlingen een meerwaarde.” Hoe 
dat moet, vertelt de Onderwijsraad niet. Het is ook een 
utopie: een driejarige brugklas zal begaafde leerlingen 
niet ten goede komen. 
Gelukkig is het maar een advies en heeft de politiek het 
afgelopen decennium oog gehad voor onderwijs dat uit 
iedereen het beste haalt, op alle niveaus. Want leerlin-
gen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ook slimme 
leerlingen hebben recht op een gelijke kans op onder-
wijs dat het beste uit hen haalt.
We zullen dit advies bespreken met de schoolleiding en 
vragen hoe zij erop willen reageren, onder andere in 
samenwerking met Nuovo en andere gymnasia. Tevens 
zullen we ons beraden op andere initiatieven die we 
kunnen nemen of ondersteunen.

€ 250 VOOR JAARAFSLUITING VAN ELKE KLAS
Omdat de leerlingen elkaar weinig gezien hebben dit 
jaar, stellen we vanuit jullie ouderbijdragen graag 250 
euro per klas beschikbaar voor een sociale activiteit om 
het jaar mee af te sluiten. We hopen dat elke contactou-
der in samenwerking met de mentor een leuke activiteit 
opzet en wensen alle klassen daar veel plezier mee.

Allen een fijne zomer toegewenst!

Mark Davids, voorzitter Ouderraad (ouderraad@usgym.nl)

Bericht van de Ouderraad

De afscheidsbloemen voor Marieke Folkers
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NIEUWE RECTOR

Het lesgeven zal ze wel gaan missen, maar verder 
heeft Stéphanie Bakker veel zin in haar nieuwe  
functie als rector van het USG. Ze is op 1 mei  
begonnen als opvolger van Marieke Folkers.

DOOR KAREN RIJLAARSDAM / FOTO GEERT VAN SCHOOT

“Echt heel positief”, noemt Stéphanie haar eerste 
ervaringen. Als de Vox haar half mei spreekt heeft ze 
net haar eerste USG-week achter de rug. Ze is druk 
bezig de school te leren kennen. “Het is een jong en 
enthousiast team, er hangt een goede sfeer en ik ben 
blij verrast hoe er naar leerlingen wordt gekeken. Er 
wordt hier duidelijk vanuit het ‘waarderend perspectief’ 
gedacht. Het is een school die ontwikkelingsgericht is. 
Niet alleen richting leerlingen, maar ook ten opzichte 
van collega’s.”
Stéphanie was conrector zorg & onderwijs op het Stede-
lijk Gymnasium Leiden. Haar zoon zit daar in de tweede  

klas, en zolang hij niet is uitgevlogen was ze eigenlijk 
helemaal niet op zoek naar een andere baan. Maar toen 
haar van verschillende kanten de USG-vacature werd 
getipt als ‘echt iets voor jou’ is ze toch haar licht eens 
gaan opsteken. Zodra ze meer hoorde over het USG en 
de onderwijskundige ontwikkelingen, was ze verkocht. 
Grinnikend: “Het is natuurlijk wel spannend of de theo-

rie die je tijdens je sollicitatie hoort ook matcht met de 
praktijk, maar tot nu toe is dat het geval.”
Hoe haar zoon de overstap vindt? “Hij heeft het er 
nooit over gehad dat hij het lastig vond dat we op de-
zelfde school zaten, hij wilde er zelf graag naartoe. Hij 
zorgde er wel voor me zo min mogelijk tegen te komen. 
Maar toen ik vertelde dat ik een nieuwe baan had rea-
geerde hij met een grote smile en een ‘yes!’. Ik heb wel 
plechtig moeten beloven dat we de komende vier jaar 
niet gaan verhuizen.”

IDEAAL FORMAAT
Niet te groot, niet te klein. Wat Stéphanie betreft is 
het formaat van het USG ideaal. “Dit is een omvang 
waar je elkaar kunt kennen, waar iedereen zich gezien 
kan voelen, dat is belangrijk.” Haar oude school had 
zo’n 2000 leerlingen, verdeeld over twee vestigingen, 
die eigenlijk aparte scholen vormden. “Dat was soms 
ingewikkeld.” Ze is dan ook blij dat het USG één school 
is, en “na de zomer ook weer helemaal op één locatie 
zit. Het is fijn dat de verbouwing bijna klaar is, ik kom 
in een gespreid bedje.”
Ze heeft het gevoel “aan boord van een rijdende trein 
te stappen die een duidelijke richting heeft. Het USG 
staat als een huis. Het loopt hier, dat is fijn. Ook col-
lega’s nemen veel verantwoordelijkheid, ze hebben een 
positieve grondhouding, staan open voor ontwikkeling 
en vragen zich constant af hoe het nog beter kan. En 
het schoolplan past bij mijn ideeën over onderwijs. Het 
zit in het DNA van het USG dat je hier als leerling veel 
mogelijkheden hebt. Als we na de zomer met de nieuwe 

“Probeer geen curlingouder  
te zijn, maar liefdevol naast 
je kind te staan”

STÉPHANIE BAKKER 
IN HET KORT
Stéphanie Bakker (44 jaar) ging na het 
Stedelijk Gymnasium Nijmegen klassieke 
talen studeren in Groningen. “Een beetje uit 
recalcitrantie. Mijn ouders vonden dat ik maar 
de bètakant op moest, maar dit sprak me meer 
aan.”
Ze promoveerde op een Grieks taalkundig 
onderwerp, was nog een paar jaar postdoc en 
ging vervolgens het onderwijs én de gemeen-
tepolitiek in. “De wetenschap was interessant, 
maar ik vond het op een gegeven moment wat 
te veel ‘ivoren toren’ worden en wilde graag 
iets met meer maatschappelijk nut doen.” Ze 
was acht jaar gemeenteraadslid in Leiden, 
voor GroenLinks.
Stéphanie woont samen in Leiden en heeft 
een zoon. In haar vrije tijd gaat ze graag de 
natuur in. In vakanties wandelen in Grieken-
land of Italië, hier in Nederland “lekker de 
duinen in. Fijn dat het er rustiger is nu de 
lockdown versoepeld is”.

‘Leerlingen moeten zichzelf           kunnen ontdekken op school’
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NIEUWE RECTOR

‘Leerlingen moeten zichzelf           kunnen ontdekken op school’
dagindeling starten, 
wordt dat alleen nog 
maar meer.” 
Die nieuwe dagindeling 
(zie ook pagina 4) komt 
voort uit de wens om 
meer onderwijs op maat 
te bieden. “De invoe-
ring ervan zal in het 
begin nog best kraken 
en piepen, maar ik vind 
het goed dat leerlingen 
straks zelf kunnen aan-
geven wat ze belangrijk 
vinden. Dat motiveert. 
En intussen is het geen 
gepersonaliseerd leren 
in de zin van individue-
le trajecten, maar een mooie mix. Het klassenverband is 
je basis, dat is goed omdat leerlingen ook in een groep 
moeten kunnen functioneren. Ze moeten ook weten dat 
het geven en nemen is, dat je soms even moet wachten 
als er iets wordt uitgelegd dat jij al wel snapt, maar 
tien anderen nog niet. Maar je hebt wel de kans om je 
eigen programma samen te stellen.”
Stéphanie vindt het winst dat alle leerlingen straks 
móéten nadenken over waar ze sterk in zijn. “Ze kunnen 
niet meer achterover hangen en alles over zich heen 
laten komen: nu Frans, straks wiskunde. Ze kunnen zelf 
bepalen: ik kan best een uur minder naar Frans, want 
dat snap ik prima, maar voor wiskunde kan ik wel wat 
extra aandacht gebruiken. In die keuzes worden ze ui-
teraard begeleid, er komen meer contactmomenten met 
de mentoren.” Ze is benieuwd hoe het zal gaan met de 
VVV-uren (verdieping, verbreding, versterking), waarvan 
leerlingen zelf de invulling bepalen. “Kiezen ze voor 
veiligheid, of durven ze juist een spannende keuze te 
maken waar ze een vibe van krijgen? Ga je een extra uur 
Grieks doen als je een keer een 5 hebt gehaald, of ga je 
toch naar dat uur kunst dat je graag wilt? En durven ze 
dat ten opzichte van hun ouders?”

LOSLATEN
Volgens Stéphanie kunnen leerlingen de eigen verant-
woordelijkheid best aan. “Op school moeten we ze vol-
wassen leren worden. Je moet ze al vanaf de eerste klas 

eigen verantwoordelijkheid geven en ze daarmee leren 
omgaan. Uiteraard moeten we hen daarbij helpen als 
school. Het is balanceren tussen fouten maken – daar 
leren ze van – en ze behoeden voor echte fouten.”
Tegen ouders zou ze willen zeggen: durf los te laten en 
je kind fouten te laten maken. “Probeer geen curling- 
ouder te zijn, maar liefdevol naast je kind te staan. Het 
is zo heilzaam om ze hun eigen pad te laten vinden.” 
Maar, geeft ze meteen toe, dat is niet altijd even 
makkelijk. “Ik ervaar zelf als ouder dat je toch vaak wilt 
ingrijpen.”
Wat Stéphanie betreft moet een school een plek zijn 
waar leerlingen zichzelf durven ontdekken. “Thuis zitten 
ze toch in een bepaalde rol, het is goed als je op school 
weer nieuwe en andere kanten van jezelf ontdekt.” 

CLASSICUS
Met Stéphanie staat er weer een classicus aan het 
roer van het USG. Wat is volgens haar het nut van een 
klassieke opleiding? “Je leert te reflecteren op het nu, 
door te kijken naar een samenleving die aan de basis 
van de onze heeft gestaan, maar toch in alle opzichten 
anders is. Die reflectie is goed voor het burgerschap. 
Verder geven de klassieke talen een boost aan je 
talenkennis én je leert er heel goed van analyseren en 
op details letten. Wat mij betreft hebben de klassieken 
zeker meerwaarde, al kun je ook heel gelukkig worden 
zonder.” 
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Moeder of vader deed jaren geleden eindexamen op 
het USG. En tegenwoordig gaat hun zoon of dochter 
naar dezelfde school. Nou ja, dezelfde school? Er 
zijn dingen anders, maar een hoop is ook hetzelfde 
gebleven. In de eerste aflevering van deze nieuwe 
rubriek een atypisch ouder-kindgesprek met Eline en 
Josephine van Slobbe.

DOOR IRIS ROELANDS / FOTO MAARTEN VAN HAAFF PHOTOGRAPHY

Waarom koos je voor het USG?
Josephine: “Tijdens een open dag liep ik de school bin-
nen, en ik vond het meteen leuk en interessant. Ik had 
van mijn ooms en tante al veel over het USG gehoord, 
omdat zij er ook op hebben gezeten, maar mijn ouders 
lieten me vrij in mijn keuze.” 
Eline: “Het was serieus niet eens in mij opgekomen dat 
ze naar Utrecht zou gaan! We wonen in Bilthoven en 
dichter bij huis zijn ook prima middelbare scholen.”
Josephine: “Na de open dag heb ik in groep 8 de USG 
Junioracademie gedaan en toen wist ik het zeker.”
Eline: “Eigenlijk had ik hetzelfde als Josephine, toen ik 
in 1987 een middelbare school ging kiezen. Het gebouw 
aan de Homeruslaan voelde fijn, vertrouwd. De school 
was toen natuurlijk wel een stuk kleiner dan nu, ik denk 
dat er 400 leerlingen waren. Ik heb ook op het Boni 
gekeken, maar dat vond ik gigantisch groot.” 

Wat zijn opvallende verschillen tussen het USG  
toen en nu?
Eline: “Allereerst het gebouw. Maar ik vind ook het 

onderwijs veel interactiever tegenwoordig. Wij hadden 
voornamelijk klassikaal les en dan een so of proefwerk. 
Ik zie dat leerlingen nu ook andere vormen aangereikt 
krijgen om lesstof te leren: een pijl en boog maken, 
een Frans liedje schrijven.”
Josephine: “Ik vind die projecten waarbij je moet  
samenwerken, het leukst.”
Eline: “Er zijn nu veel meer reizen dan in mijn tijd. Elk 
jaar ga je wel ergens heen, tenminste, in niet-coronatijd. 
Ik ben in de derde naar de Auvergne geweest, in de vijfde 
naar de Provence. En dat vonden wij al heel veel. 
Wat ook wel anders is nu, is dat er meer tolerantie en 
openheid is ten aanzien van de leerling als individu. 
Een leerlingvereniging als Patrilles (de vereniging die 
zich bezighoudt met de acceptatie van LHBT+’ers en het 
bewustzijn rond deze gemeenschap, red.) was in mijn 
tijd echt ondenkbaar. Het is goed dat school oog heeft 
voor de veiligheid van leerlingen. Het mentorschap vind 
ik ook een stuk intensiever geworden.”
Josephine: “En we hebben leerlingmentoren.”
Eline: “Ja, die waren er vroeger inderdaad niet.”

Zijn er ook dingen hetzelfde gebleven?
Eline: “Zeker. De gedrevenheid van de leraren. Tijdens 
de eerste ouderavond van Josephines klas vorig jaar, 
toen alle leraren zich presenteerden, kreeg ik weer zin 
om naar school te gaan!”
Josephine: “Sommige leraren had jij toch ook vroeger?”
Eline: “Ja, ik had Erik Kamerbeek en Aad van Diemen. 
Maar voor wiskunde heb ik nooit Welleweerd gehad. Jij 
wel. Ik had Hans Evers. Die draaide elke week de ‘plaat 
van de week’: een muzieknummer dat hij dan goed 
vond. De boeken voor wiskunde − Getal & Ruimte – zijn 
trouwens hetzelfde als 25 jaar geleden. Ik herkende de 
sommen nog!”

Wat is de belangrijkste (levens)les die je meekrijgt 
op het USG?
Josephine: “Als je je huiswerk niet maakt, dan krijg 
je gewoon een 1. Maar ik vind dat eigenlijk wel goed, 
zo haal je het beste uit jezelf. Ik vind dat we veel 
so’s hebben. Op het moment dat de stof ervoor wordt 
opgegeven, ben ik er niet heel blij mee. Maar als ik dan 
later bekijk wat we voor een toets moeten leren, denk 
ik: O, dat hebben we met de so’s al gehad, dus het valt 
wel mee.”

USGENERATIES

 ‘Mam, sommige leraren had        jij toch ook vroeger?’

ELINE VAN SLOBBE EN 
JOSEPHINE VAN SLOBBE

MOEDER Eline van Slobbe-Bijlsma • Eindexamen 
1993 • Pakket/profiel bèta • Studie bedrijfskunde 
(RUG) en geneeskunde (UU) • Beroep anesthe-
sioloog-intensivist, Tergooi Ziekenhuis Hilversum/
Blaricum
DOCHTER Josephine van Slobbe • Start 2019 • Klas 
2A • Basisschool Theresiaschool, Bilthoven 
• Favoriet vak biologie
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USGENERATIES

 ‘Mam, sommige leraren had        jij toch ook vroeger?’

Eline: “Ik merk dat school veel tijd steekt in het ‘leren 
leren’. Dat was anders in mijn tijd. Toen moest je ook je 
best doen en was echt niet alles even makkelijk, maar 
je deed het meer op eigen houtje. 
Voor mij is de belangrijkste les geweest dat je alles kon 
worden wat je wilde. Dat droeg school toen heel erg 
uit. Er was ieder jaar een bijeenkomst voor alle leer-
lingen en docenten. Dan hield de rector een toespraak, 
waarin hij benadrukte hoe bijzonder het was om op het 
USG te zitten. O ja, en we kenden allemaal de Cantus 
uit ons hoofd. Dat schept toch een soort verbonden-
heid.”
Josephine: “Cantus?” 
Eline: “Ja, het schoollied. ‘Io iam surgat …’”
Josephine: “Ik vind het ook leuk dat er speciale dingen 
worden georganiseerd, zoals de Franse dag.” 
Eline: “Hard werken, hard genieten. Zo vat ik het 
samen.”

Aan wie of wat denk je nog weleens terug?
Eline: “Aan de leuke dingen die ik naast de lessen 
deed: bestuur van leerlingsportvereniging Isthmia, 
een zelfverdedigingscursus voor meiden organiseren, 
wadlopen, langlaufen in Winterberg. Het Europees 
Jeugdparlement vond ik enorm leerzaam, ik zat bij de 

delegatie Economische Zaken. En in de voorbereiding 
op dit interview schoot me nog een akkefietje te binnen 
van een sportdag. Bij speerwerpen had een klasgenoot 
toen per ongeluk een speer in de kuit van een leraar 
geworpen. Dat heeft indruk gemaakt. Op reünies komen 
allerlei verhalen weer naar boven. Die reünies zijn heel 

leuk. Ik vind het bijzonder om oud-leraren weer te zien, 
jaargenoten te spreken. Met een aantal heb ik soms nog 
contact. Ook omdat ze in de buurt wonen. Erg gezellig.”

Als je je middelbareschooltijd over zou mogen doen, 
zou je dan weer voor het USG kiezen?
Josephine: “Ik zit er natuurlijk nog maar net op. Maar 
ik heb zeker geen spijt. Ik vind het een erg leuke 
school, al vind ik Latijn en Grieks best pittig.”
Eline: “Jazeker!” 

‘Ik herkende de sommen uit 
Getal & Ruimte nog van 25 
jaar geleden’
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HYBRIS

USG-debatvereniging Hybris greep half april net 
naast de hoofdprijs tijdens het NK Debatteren.  
Hybris haalde in de finale de meeste punten voor 
het inhoudelijke debat, maar het Christelijk Lyceum 
uit Zeist kreeg net wat meer punten voor stijl en 
intonatie. Frits Geelhoed (klas 6) eindigde op een 
fraaie derde plaats als individuele spreker.  
Twee Hybris-leden vertellen: Nils Neisingh (klas 5) 
en Eli Verweijmeren (klas 6). 

DOOR MAARTEN BODDAERT

! D 
rie lesuren per week trainen 21 leerlingen uit klas 
4, 5 en 6 onder schooltijd om hun debatvaardig-

heden te verbeteren. De docenten Nederlands Bernard 
Pol en Fleur Meijs begeleiden hen. Het bestuur van 
Hybris, dat bestaat uit drie leerlingen, regelt de de-
battrainingen en de organisatie. De bestuursleden zijn 
gekozen door het voormalige bestuur in overleg met de 
docentbegeleiders.
Nils is een van de bestuursleden. “Ik ben verantwoorde-
lijk voor het geven van trainingen aan de andere leden. 
Daarnaast bereiden wij met het bestuur de stellingen 
voor. Meestal gaan die over een actueel thema. Ook 
treden wij op als jury tijdens de debatten. Wij geven 
dan het eindoordeel. Verder doe ik de begroting, denk 

hierbij aan uitgaven zoals vervoer en inschrijfkosten bij 
toernooien. Wij zijn ook bezig om zelf een toernooi te 
organiseren voor leden en oud-leden van Hybris.”

DENKSTAPJES
Eli zit ten tijde van het interview midden in zijn cen-
traal examen, maar neemt alle tijd om enthousiast te 
vertellen. Net als Nils heeft Eli ook eerst in de debat-
vereniging van de onderbouw (Agora) gezeten en heeft 
hij al flink wat ervaring opgedaan. “Ik merk dat ik elo-
quenter ben geworden en niet bang ben om mijn eigen 
mening te onderbouwen. Het gaat me niet zozeer om 
het thema, ik vind het debatteren zelf erg leuk. Je moet 
denken vanuit het perspectief van de kant die je krijgt 
aangereikt. Vervolgens ga je de argumenten constructief 
opstellen. Het gaat om de denkstapjes die je naar jouw 
waarheid zet. Het maakt dan niet uit of je op de stoel 
van Thierry Baudet of Jesse Klaver gaat zitten.”
Nils vult aan: “Het is natuurlijk leuk om een standpunt te 
verdedigen waar je zelf achter staat, maar het gaat vooral 
om de techniek van het debatteren. Als je weinig van een 
onderwerp weet, hoeft dat helemaal geen bezwaar te zijn. 
Soms is het wel handig om over wat extra kennis te be-
schikken. Maar het gaat vooral om de overtuigingskracht. 
De ketting moet kloppen. Ervaring is hierbij een grote 
factor. Het is een kwestie van veel doen.”

Op de stoel van Thierry Baudet       én van Jesse Klaver

De online finale van het NK Debatteren voor Scholieren 2021
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HYBRIS

ONLINE TOERNOOI
Hybris doet regelmatig mee aan debatwedstrijden. Een 
belangrijk toernooi is dat van Oxford, dat vanzelfspre-
kend ook nog in het Engels is. De finalisten mogen 
daarvoor naar Oxford afreizen. Daarnaast doet Hybris 
ook jaarlijks mee aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen Debatteren, waar het USG in het verleden heel 
vaak won. De afgelopen vijf jaar was het echter niet 
meer gelukt om de finale te bereiken. Tot dit voorjaar. 
Vijf leden, onder wie Eli, bereidden zich goed voor en 
stoomden door naar de finale. “Alles ging dit jaar online 
en in de finale was ik daardoor toch wat ontspannener, 
hoewel ik het ook wel leuk vind om voor een grote 
groep te spreken. In de finale ging het om de stelling 
of directieleden maximaal tienmaal het salaris van 
de laagstbetaalde medewerker mogen verdienen. Wij 
moesten tegen dit standpunt pleiten en het Christelijk 
Lyceum Zeist (CLZ) voor. Op inhoud en argumentatie 
wonnen we ruim, met een voorsprong van twaalf pun-
ten. Helaas deed het CLZ het beter op stijl, met veer-
tien punten. Bij stijl gaat het niet alleen om intonatie 
en gebaren, maar ook hoe je het betoog levendiger 
maakt. Dat doe je bijvoorbeeld met behulp van allitera-
ties of het gebruik van metaforen.”

STERKERE MENING
Nils heeft een aantal favoriete debatthema’s: “Interna-
tionale politiek en geopolitiek liggen mij wel. Ook vind 
ik onderwijs een mooi onderwerp. Mijn mening over on-
derwerpen is niet zozeer veranderd de afgelopen jaren. 
Wel heb ik een sterkere en duidelijkere mening gekre-
gen. Ik denk dat ik politicologie wil gaan studeren.” 

Eli voelt ook dat hij zich heeft ontwikkeld: “Vroeger als 
we gingen debatteren over een thema zoals armoede, 
moest ik eerst nadenken welke argumenten ik zou gaan 
gebruiken, nu heb ik dat soort argumenten paraat. Na 
mijn examen ga ik een jaar in Aix-en-Provence studeren 
en daarna wil ik culturele antropologie in Leiden gaan 
doen. Ik vind vooral actuele thema’s interessant en ik 
zou later graag de politiek in willen.” 

Op de stoel van Thierry Baudet       én van Jesse Klaver

“Ik merk dat ik eloquenter  
ben geworden en niet bang om 
mijn mening te onderbouwen”

Hybrisleden bereiden zich voor op een debat: links Boaz Huizing, rechts Eli Verweijmeren
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VERBOUWING

Na de zomervakantie is het zover: dan kan de 
aanbouw aan de achterkant van het USG in gebruik 
worden genomen. Sverre Dalhuisen (3B) en  
Ercan Emir (3C), lid van videotechniekvereniging 
Videmus, fotografeerden het afgelopen jaar de 
bouwwerkzaamheden. Niet alleen met een gewoon 
toestel, ook met een drone. We laten graag een aan-
tal van hun foto’s zien.

! D 
e aanbouw is zo’n 900 vierkante meter groot, 
verdeeld over twee verdiepingen. Er komt een 

theaterzaal, met 320 zitplaatsen. De tribune in de thea-
terzaal kan ook als kantine/chillruimte worden gebruikt. 
Verder komen er vier lokalen, twee overlegruimtes en 
twee wc-blokken. Het dak wordt volgelegd met zonnepa-
nelen. De buitenkant van de aanbouw wordt lichtblauw. 
Opvallend: architect Thomas Rau, die ook het bestaande 
gebouw ontwierp, heeft bedacht dat de ramen van de 
aanbouw niet scheef, maar recht moeten zijn. 

De aanbouw is bijna klaar:       meer USG na de zomer!
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De aanbouw is bijna klaar:       meer USG na de zomer!

VERBOUWING
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OM EN OM

De rubriek ‘Om en om’ portretteert bij toerbeurt een 
docent en een leerling. In de vorige Vox koos docent 
klassieke talen Tjimke van der Meulen voor dit num-
mer een leerling uit haar mentorklas, vijfdeklasser 
Julius Buijsman. “Een open en positieve jongen, die 
over dingen nadenkt. Ik heb hem in de tweede gehad 
en nu zit hij in mijn vijfde klas. Heel leuk om te 
zien hoe hij zich in die tijd heeft ontwikkeld.”

DOOR ALEIDA BOS

Wat vind je ervan dat mevrouw Van der Meulen jou 
heeft genoemd?
“Ik vind het een eer dat ze mij noemde. Dat ze zei dat 
het leuk is hoe ik ben ontwikkeld sinds ze me in de 
tweede in de klas had, daar kan ik me wel iets bij voor-
stellen. Ik ben niet echt veranderd, ik ben nog steeds 
die Julius van de tweede, alleen wel wat volwassener en 
nog iets groter.”

Welke vakken vind je het leukst op school en welke 
wat minder?
“Mijn favoriete vak is filosofie, denk ik. Een tijdlang 
dacht ik er zelfs aan om het te gaan studeren. Ik vind 
het leuk om na te denken, dat doe ik sowieso veel. Een 
paar jaar geleden was ik al geïnteresseerd in Nietzsche, 
interessant om nu over hem te leren. Vorig jaar moesten 
we een essay schrijven. Ik kreeg het voor elkaar daarin 
te vertellen over dat ik op mijn achtste verdwaald was 
in een supermarkt in Engeland en dat te koppelen aan 
filosofische onderwerpen. Of ik schrijf over waarom ik 
een goed leven heb, namelijk omdat het enige waar ik 
me zorgen over maak is dat Kanye West tot drie keer 
toe zijn nieuwe album niet heeft uitgebracht. Daarover 
vertellen en niet alleen een grapje maken, maar ook 
daadwerkelijk iets zinnigs zeggen omdat ik het koppel 
aan een onderwerp en uiteindelijk een mening geef, dat 
vind ik heel leuk. 

Met wiskunde B heb ik minder. Dat komt doordat ik 
het heel graag goed wil kunnen en dan denk ik dat ik 
het goed kan, maar dan gaat het op een toets toch 
niet heel erg lekker. Het is niet zo dat ik ertegenop 
zie, maar ik had het niet erg gevonden als ik minder 
wiskundelessen had.” 

Waarom koos je voor het USG?
“Het was een gevoel. Ik ging hier met mijn ouders 
kijken. Zij keken naar mij, om te zien wat ik vond, maar 
ik had een compleet neutrale pokerface. Eenmaal buiten 
zei ik ‘dit is het’. Wat ik bij geen enkele andere school 
had gehad, had ik hier wel: ik zag mezelf er het volgen-
de jaar al rondlopen. Ik wist dat ik hiernaartoe moest.” 

Heb je vrienden gemaakt op deze school?
“Al meteen in de eerste: met Joris en Marden ben ik 
nog steeds bevriend. Later kwam Wolf er nog bij. In de 
derde werden de klassen gehusseld en toen kwam ik in 
een heel leuke klas, daar raakte ik bevriend met Liam, 
hij is een heel goede vriend. In de vierde zakte alles in, 
qua sociaal leven en ook hoe ik me voelde. Maar aan 

het begin van dit schooljaar kreeg ik een relatie met 
Mika en dat is natuurlijk helemaal leuk. En precies nu, 
nu elke zesdeklasser klaar is, ben ik bevriend geraakt 
met een aantal zesdeklassers. Pas sinds de vijfde ben ik 
echt tevreden met mijn sociale leven, ik vind dat ik nu 
pas voldoende mensen ken en spreek.” 

Je zei dat in de vierde alles in elkaar zakte, kwam 
dat door corona?
“Nee, ik voelde me vanaf mei in de derde klas tot het 
eind van de vierde, een volledig kalenderjaar eigenlijk, 
niet zo goed. Dat had met persoonlijke dingen te maken, 
met het sociale, met onvrede over mezelf. Het werd wel 
erger toen corona kwam. Toen kon ik de hele dag in bed 

EVEN VOORSTELLEN
Julius Buijsman is in juni 17 geworden en zit op 
het USG in klas 5H. Hij heeft een oudere broer en 
zus en hij woont in De Meern met zijn ouders. Zijn 
hobby’s zijn muziekproductie en games.

“Als je hier op school je jas 
ophangt, hoef je niet bang te 
zijn dat-ie weg is aan het eind 
van de dag”

‘Wat deze school leuk maakt,       is het saamhorigheidsgevoel’
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OM EN OM

liggen zonder iets te doen. Ik lag muziek te luisteren tot 
ik weer naar bed ging. Dat slechte gevoel ging uitein-
delijk wel over, maar het duurde wel lang. Er moest een 
switch om in mijn hoofd en dat gebeurde door te praten 
met mensen, door nieuwe sociale contacten. Daardoor 
werd ik blijer want ik dacht daardoor: ik besta!” 

Weet je al wat je na het USG wilt gaan doen?
“Al toen ik in groep 8 zat, riep ik dat ik iets met  
gametechnologie wilde studeren. Toen dacht ik nog dat 
ik een bèta was. Toen ik hier op school kwam, bleek 
dat ik een hekel heb aan natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Toen had ik filo en wilde ik dat studeren. Maar 
ik vind toch dat gametechnologie klinkt als iets waar 
ik blij van kan worden, dat is een pluspunt. En je hoeft 
geen scriptie te schrijven voor je bachelor, dat vind ik 
helemaal een pluspunt, want ik heb een ongelooflijke 
hekel aan onderzoek doen.” 

Waarom zou je het USG aanraden aan mensen?
“Als je het aankunt qua niveau, als je je bijvoorbeeld 
verveelde op de basisschool, dan raad ik het zeker aan. 
Je zult je hier niet vervelen, je hebt zeker weten genoeg 
te doen in de eerste! Mensen zeggen dat de vijfde het 
zwaarste leerjaar is, nou dat vond ik van de eerste, by 
far! Alles is nieuw en je hebt vakken waarvan je weet 
dat je ze gaat laten vallen, maar waarvan je ook weet 
dat je ze nog drie jaar hebt. Ik deed in dat jaar, en ook 
in de tweede, misschien wel zes keer zoveel als nu! 
Wat deze school leuk maakt, is een soort saamhorig-
heidsgevoel. Er zijn wel verschillende groepen, maar 
er hangt een gezellige sfeer. En als je je jas ergens 
ophangt, hoef je niet bang te zijn dat-ie weg is aan 
het eind van de dag. Niemand doet je echt kwaad. Er 
wordt heus wel gepest, maar het is niet zo dat je op het 
schoolplein in elkaar geslagen wordt. En dit is een fijne 
plek, deze locatie. Lekker dicht bij de stad.” 

Welke docent interviewen we de volgende keer en 
waarom?
“Gymdocent en studiecoach Charissa Zwiers. Ik heb haar 
al sinds de eerste voor gym. We kunnen het heel goed 
vinden. Ik zit nu bij een gymcluster waar ik niemand 
ken, dan ga ik met haar praten. Met acrobatiek mocht 
ik helpen, ik hoefde niet mee te doen omdat zij ook wel 
weet dat ik dat niet kan. Het is gezellig met haar.” 

‘Wat deze school leuk maakt,       is het saamhorigheidsgevoel’

Julius Buijsman
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EXAMENEXPERIENCE

Net als de vorige lichting eindexamenkandidaten 
hadden ook de huidige zesdeklassers een bijzonder 
examenjaar. Wél een centraal schriftelijk dit jaar, 
maar het onderwijs ging er niet normaal aan toe.  
Een paar zesdeklassers stuurden op verzoek van de 
Vox een selfie en een quote over het afgelopen jaar.

Guus Omloo (links): “Het afgelopen jaar was natuurlijk 
anders dan anders, maar toch vind ik dat we het beste 
ervan hebben gemaakt.”
Bram Cuppen: “Als examenleerling was het afgelopen 
jaar best wel zwaar, geen normaal onderwijs en bijna 
geen sociale activiteiten. Desondanks ben ik er van 
overtuigd dat wij een jaarlaag waren, die school nooit zal 
vergeten.”

Marit ten Hove: “We kregen bij de afscheidslunch alle-
maal lekkere dingen 
en daarna moesten 
we onze schoolexa-
mencijfers tekenen. 
Bij de examens moest 
je je tas in de kleed-
kamer van de gymzaal 
zetten, er mocht  
natuurlijk een hele-
boel niet mee naar 
binnen. Daarna moest 
je op je stoel gaan 
zitten: die stoelen 
kraakten een beetje, 
maar dat zorgde wel 
voor een echte 
examenexperience.”

Joris de Ruiter: “Als 
examenleerlingen hadden 
we het privilege elke dag 
naar school te mogen. Ik 
moet eerlijk zeggen dat 
we op school vaak meer 
konden doen dan daar-
buiten, dus zo erg was 
het laatste jaar op school 
niet.”

Eli Verweijmeren: “Aangezien er een periode was dat 
wij als enige complete jaarlaag op school mochten zijn, 
was het soms wel wat ongezellig. Maar vaak hadden we 
de lokalen of gymzaal voor onszelf, wat het ook weer erg 
leuk maakte. Al met al een geslaagd jaar, waarin we het 
beste van de situatie hebben gemaakt.”

Jet van den Eertwegh (links): “Het was leuk om zes 
jaar met z’n allen af te sluiten bij de afscheidslunch en 
vervolgens met z’n allen te strijden voor de examens. Nu 
uitrusten en zien wat de toekomst brengt!”
Marie Boddaert: “Na een heel bijzonder eindexamenjaar 
ben ik heel blij dat de examens afgelopen zijn.” 

Een jaar om nooit te vergeten
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AFSCHEID JACK VAN DE NOORT

Na 23 jaar neemt scheikundedocent Jack van de 
Noort afscheid van het USG. Hij vond het mooi om 
op zoek te blijven naar de best mogelijke uitleg van 
het vak. “Wat is een stof? Wat een atoom? Dat kan 
altijd weer helderder, preciezer.”

DOOR HANS REICHART

! M 
aart vorig jaar besloot Jack van de Noort nog een jaar 
aan zijn lange lerarenloopbaan te plakken. Hij krijgt 

sinds vorig jaar juni al pensioen en AOW, had alle recht van 
zijn rust te genieten, maar het lesgeven liet hem nog niet 
los. De beslissing nam hij net voor corona losbarstte. De 
maatregelen vroegen vanwege de les op afstand weer nieu-
we (computer)vaardigheden van iemand die zich ‘digibeet’ 
noemt. Toch heeft hij geen spijt van zijn beslissing pas aan 
het einde van het huidige schooljaar afscheid te nemen. 
Sterker, ook nu nog, terwijl de keuze is gemaakt, heeft hij 
momenten van twijfel. “Eigenlijk elke keer als ik met een 
glimlach de les verlaat, denkend: dat was een fijne les.” 
Anderzijds heeft hij er zich wel bij neergelegd dat er nu een 
einde komt aan het lesgeven. “Er is al iemand aangenomen 
om mij op te volgen. En ik heb al een paar jaar aan het idee 

kunnen wennen. In ieder geval vanaf het moment dat ik be-
sloot me de nieuwe lesmethode niet meer eigen te maken. 
Me daarin bekwamen zou niet meer zinvol zijn.” 

ZAADJE GEPLANT
Jack begon met lesgeven in 1976, toen hij nog studeerde. 
Hij assisteerde tijdens een zomercursus om aankomende 
studenten in Wageningen bij te spijkeren in bètavakken. 
“Dat verdiende leuk, maar ook is toen het zaadje geplant 
van wat mijn liefde voor het lesgeven werd. Die cursus leer-
de mij bovendien meer dan de leerlingen.” Dat leren ging 
ook door tijdens de scheikundepractica van de biologen, 
geologen en studenten diergeneeskunde die hij in de laatste 
jaren van zijn studie begeleidde.
Hij kreeg zo veel plezier in het doceren, dat hij afzag van 
de doctoraalscriptie. Zijn tentamens en certificaten waren 
voldoende om les te gaan geven en hij wist al dat hij niet 
zou kiezen voor de wetenschap of het bedrijfsleven. Eind 
jaren zeventig kwamen veel academici moeilijk aan een 
baan. “Dankzij mijn assistentschap zat ik al in de kaarten-
bak van het arbeidsbureau en langs die weg kreeg ik een 
uitnodiging om te komen solliciteren.” Hij gaf vele jaren les 
aan de kinderen van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 
(zoals we dat toen noemden) en aan Vietnamese bootvluch-
telingen. Zij werden in de internationale schakelklassen 
(ISK) voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs. 
Extra uitdaging: uiteraard de taal. “Het was erg leuk, en 
zeer intensief.”

FIJNE SCHOOL
In 1998 ging Jack aan de slag aan het USG. “Een fijne 
school, die docenten de ruimte geeft. Het mooiste is dat je 
als scheikundedocent op zoek blijft naar de best mogelijke 
uitleg van je vak. Wat is een stof? Wat een atoom? Dat kan 
altijd weer helderder, preciezer.”
Terugkijkend is hij blij met hoe veelzijdig zijn loopbaan als 
docent is geweest, van de ISK tot en met USG-bovenbou-
wers. “Als docent sta je midden in het leven en midden in 
de maatschappij. Als mentor ben ik twee keer op kraamvisi-
te geweest, maar ook naar begrafenissen.”
Jack oefent nu al in het loslaten van zijn werk. “Voor het 
eerst ben ik niet druk met de voorbereidingen van het nieu-
we jaar bezig. Vanaf het einde van het schooljaar ga ik het 
dagelijkse leven opnieuw ontdekken. De gewone dingen.” 
Ook knapt hij zijn kampeerauto verder op en dan straks op 
reis, “zonder correctiewerk.” 

Met een glimlach de les uit

Jack van de Noort: "Als docent sta je midden in de maatschappij."
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MAATSCHAPPIJLEER

Koester de mening van de       leraar (en de leerling)!
Mag een docent zijn eigen mening laten doorklinken 
bij het vak maatschappijleer, en bij andere vakken? 
Vincent Verweijmeren bespreekt deze vraag in zijn 
reeks bespiegelingen naar aanleiding van op het USG 
gedoceerde vakken.

DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

! H 
et vak maatschappijleer heeft naar mijn mening 
een haat-liefdeverhouding met het gymnasium. 

Burgerschapsvorming neemt een belangrijke plaats in 
het curriculum van het vak maatschappijleer in. Daarin 
komen onder meer meningsvorming over politiek, de 
rechtsstaat, de multiculturele samenleving en het daar-
mee samenhangende sociaal-economisch systeem aan 
de orde. Meningsvorming en -uiting over zulke essenti-
ele thema’s horen natuurlijk thuis op een gymnasium, 
dat vrij vertaald uit het Grieks ‘een plek om jezelf bloot 
te geven’ betekent. 
Het vak deed zijn intrede als gevolg van de Mammoet-
wet in 1968, en laat die wet feitelijk nu toch een beet-
je de doodsteek van het klassieke gymnasium hebben 
betekend. Het gymnasium werd losgekoppeld van de 
academische wereld en het staatsexamen verdween. 
Daarmee moest het gymnasium een stuk van zijn 
vrijheid inleveren, waarin meningsvorming over goed 
burgerschap vast al wel aanwezig was, en werd het als 
een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
gelijkgesteld aan het atheneum.

LINKS IMAGO
Volgens Wikipedia werd het vak maatschappijleer in 
de beginjaren vaak gedoceerd door net afgestudeerde 
sociaal bevlogen wetenschappers (de zogenaamde gene-
ratie van 1968, waartoe onder meer de Maagdenhuisbe-
zetters1 werden gerekend). Daarmee kreeg het vak een 
links imago en werden de denkbeelden van deze groep 
overgebracht op leerlingen. Dat brengt ons op een actu-
eel thema voor het gymnasium en het kernvraagstuk 
van dit artikel: mag een docent zijn eigen mening laten 
doorklinken bij het vak maatschappijleer (en andere 
vakken)?
Persoonlijk denk ik van wel en ook toen ik het mijn kin-

1 Tijdens deze studentenbezetting in 1969 werd de Universiteit 

van Amsterdam omgedoopt tot Karl Marx Universiteit.

deren, allen (oud-)USG’ers, vroeg was de conclusie niet 
anders. Daarbij spelen diverse aspecten een rol, die ook 
door het ministerie van Onderwijs worden onderschre-
ven, zo blijkt uit een brief van de ministers Slob en 
Van Engelshoven over vrijheid van meningsuiting in het 
onderwijs. Zij schreven deze brief aan aanleiding van de 
moord op de Franse leraar Samuel Paty.

PROFESSIONALS
Allereerst heeft een leraar een grondwettelijke vrijheid 
van meningsuiting. De waarde van deze vrijheid, die 
een docent in zijn lessen op volgende generaties kan 
overbrengen, is van groot belang; het is een wezens-
kenmerk van onze democratische samenleving. Bij een 
vak waarin de waarde van goed burgerschap wordt 
onderwezen, is het van groot belang dat een visie kan 
en mag worden overgebracht. 

Daarnaast spelen andere factoren een rol. Het USG is 
een excellente school met talentvolle leerlingen. Talent 
is echter slechts één aspect. Dat moet onder meer 
worden gevoed door motivatie, inspiratie en desnoods 
transpiratie. Ouders verwachten op het USG een goede 
voedingsbron en die wordt hoofdzakelijk gevormd door 
het lerarencorps: daar stellen zij hun vertrouwen in. 
Leraren kunnen het beste inschatten welke lesvormen 
en materialen het meest passend zijn in de context 
van het USG. Daarbij kan een leraar een theoretische 
insteek kiezen, rekening houdend met diverse senti-
menten of juist levendig het debat aangaan en het vuur 
opstoken om precies die sentimenten en spanningen in 
de klas naar boven te laten komen. Een mening van de 
docent om leerlingen tot contemplatie te verleiden is 
hier juist zeer welkom. Leraren zijn bovendien zelf ook 
opgeleid tot professionals: ze zijn daarbij getraind om 
te gaan met democratische gespreksvoering, maar ook 
met begrenzing waar nodig. Daarbij kunnen en zullen 
de leerlingen ook worden gestimuleerd hun sociale 
vaardigheden verder te ontwikkelen.

Door het samenspel tussen docent 

en leerlingen leren onze kinderen 

het belang van de democratische 

rechtsstaat
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Koester de mening van de       leraar (en de leerling)!
Ik heb daarbij alle vertrouwen in de vakkundigheid van 
de leraren van het USG. 

VERKIEZINGEN OP SCHOOL
Hierna volgt een mooi voorbeeld van hoe het er op het 
USG aan toegaat. Parallel aan de Tweede Kamerverkie-
zingen afgelopen maart heeft een aantal USG-leerlingen 
samen met een docent maatschappijleer leerlingenver-
kiezingen georganiseerd op school. Tijdens de lessen 
werd gediscussieerd over aan de politiek gerelateerde 
onderwerpen, waarbij de docent zijn eigen mening niet 
onder stoelen of banken stak, maar deze juist aanwend-
de om de meningen van de leerlingen te horen over 
actuele onderwerpen. De uitslag van de leerlingenver-
kiezingen is, voorzien van een neutrale toelichting, op 
de website van het USG te lezen. Dit hele proces vond 
op het USG in een veilige omgeving plaats voor de 
leerlingen en docenten (ook dat mag na de moord op 
Samuel Paty niet uit het oog worden verloren). En daar 
mogen we blij mee zijn! Door het samenspel tussen 
docent en leerling, leren onze kinderen het belang van 
de verworvenheden van de democratische rechtsstaat. 

SENSIBILISEREN
Hoe anders gaat dit in de ‘grotemensenwereld’. De uit-
slag van de landelijke verkiezingen werd bereikt na een, 
vanwege Covid-19, korte verkiezingsstrijd, met felle 

debatten waarin soms op weinig respectvolle en pola-
riserende manier wijze werd gesproken (bijvoorbeeld “u 
bent een verrader”). Niet lang nadat de uitslag bekend 
was, ontspon zich een hilarisch politiek spel rondom 
de positie van een Kamerlid, dat zich als een luis in de 
pels kritisch over een precair politiek onderwerp had 
uitgelaten. In de daarop door de Kamer geëiste trans-
parantie kwam naar voren dat partijgenoten van dit 
Kamerlid (nota bene onder aanvoering van oud- 
USG’er Wopke Hoekstra) hem wilden ‘sensibiliseren’ 
(lees: ‘tot de orde roepen’) vanwege zijn mening. Daar-
mee stond de veiligheid met betrekking tot de vrijheid 
van meningsuiting onder druk: een beschamende verto-
ning in de parlementaire geschiedenis van ons land.

VERTROUWEN
Ik denk dat we er verstandig aan doen om de volgende 
Kamerverkiezingen via het USG te laten lopen, met dank 
aan het prachtige lerarencorps dat de school rijk is. Ik 
heb er vertrouwen in dat onze kinderen zich dankzij 
een gedegen opleiding op het USG niet zullen laten 
‘sensibiliseren’ als het op de vrijheid van meningsuiting 
aankomt. Mijn laatste woorden als redacteur van de Vox 
luiden dan ook “Gloriamur, vocari nos cives gymnasii”! 
(Want wij zijn er trots op dat wij gymnasiasten zijn.) 
Ik heb er als ouder van 3 USG’ers van genoten, waar-
voor grote dank aan dit fantastische instituut. 

MAATSCHAPPIJLEER

Het maatschappijleerlokaal (foto: Floor Lintmeijer)
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Lekker niet voor de lijst lezen
Zesdeklasser Savanna Vis houdt van literatuur en 
is blij dat ze nu weer helemaal zelf kan uitmaken 
wat ze leest. Ze geeft drie tips (ook voor tijdens 
saaie online lessen).

DOOR SAVANNA VIS

! N 
u mijn mondelingen geweest zijn kan ik einde-
lijk weer lezen. Ik vind het heel leuk om litera-

tuur te lezen, maar de verplichting van het lezen voor 
school heeft me de afgelopen jaren erg belemmerd 
om gewoon zomaar een boek open te slaan. Iets wat 
ik mezelf nu weer aan het leren ben. Deze drie boe-
ken kan ik iedereen aanraden. 

1. Girl, Woman, Other 
van Bernardine Evaristo
Mijn Engels-docent, Raina 
Berk, heeft me dit vorig 
jaar aangeraden voor mijn 
lijst. Ik denk eigenlijk dat 
het voor iedereen goed zou 
zijn om dit boek te lezen. 
Het strekt zich uit over 
meer dan honderd jaar en 
heeft twaalf hoofdperso-

nages. En, alhoewel het over een heel specifieke 
groep mensen gaat, spreekt er een soort heel 
universele menselijkheid uit die ik niet zo goed 
kan uitleggen, maar die me heel erg heeft geraakt. 
Het verhaal speelt zich af in Engeland en is onder-
verdeeld in vier clusters van steeds drie vrouwen 
(en één non-binair persoon), die op een bepaalde 
manier in elkaars leven voorkomen. Meerdere 
combinaties zijn moeder/dochter, maar vriendin-
nen, exen, en vage kennissen komen ook voor. Elk 
hoofdstuk is dan een soort uiteenzetting van het 
personage. Wat hun identiteit vormt, waar ze van-
daan komen, letterlijk welk land/wijk/stad/regio, 
maar ook figuurlijk, hun opvoeding, hun vrienden, 
hun maatschappelijke en sociale plaats. Het lijkt 
dus een heel groot en veelomvattend boek, maar 
het is eigenlijk heel basaal en persoonlijk en het 
gaat echt over mensen en menselijkheid.

3. Red, White and Royal Blue 
van Casey McQuiston
Ik heb dit boek vorig jaar in 
de eerste lockdown gelezen tij-
dens een heel erg saaie online 
les. Het was heerlijk escapis-
me, omdat het zich afspeelt 
tegen de achtergrond van de 
Amerikaanse verkiezingen van 
2020. Alleen is in dit boek niet 

de oranje-man-wiens-naam-we-niet-noemen verkozen 
in 2016, maar Ellen Claremont, de eerste vrouwelijke 
president van de VS. Het boek gaat over haar zoon, First 
Son Of The United States, Alex Claremont-Diaz, en de 
liefdesrelatie die tussen hem en de prins van Engeland, 
Henry, ontstaat. Extreem onrealistisch, maar heel bevre-
digend. Wat ik vooral heel fijn vind aan dit boek, is dat 
er natuurlijk een paar dingetjes mooier worden afgespie-
geld dan ze zijn, maar uiteindelijk is het denk ik ook wel 
een realistisch beeld van hoe de wereld nu is. 

2. Ik geef je de zon  
van Jandy Nelson
Dit is al heel lang mijn 
lievelingsboek. Het is in 
de Nederlandse vertaling 
uitgekomen in 2015 en ik 
heb het rond die tijd voor 
het eerst gelezen. Ik zat in 
de eerste en mijn smaak in 
boek was toen, vind ik nu, 

nou ja, kleffe young adult-boekjes. Dit is dan ook het 
enige boek van die tijd waar ik nog steeds volmondig 
over zeg dat ik het prachtig vind. Het gaat over twee-
ling Noah en Jude en wordt afwisselend verteld door 
13-jarige Noah en 16-jarige Jude. In deze drie jaar is 
er iets gebeurd en langzamerhand wordt duidelijk wat 
dat is. Ik vind het vooral een mooi boek, omdat het 
over kunst gaat. De manier waarop kunstenaarschap 
en het maken van kunst beschreven wordt vind ik nog 
steeds, zes jaar later, ongelofelijk inspirerend, je wilt 
meteen een kwast oppakken en maken.

BOEKENTIPDRIE
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