
BULLETIN VOOR DE OUDERS VAN LEERLINGEN AAN HET STEDELIJK GYMNASIUM TE UTRECHT

DECEMBER 2021 JAARGANG 49 NUMMER 1 WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

4 Bericht van de MR / 6 Gymdocent Charissa Zwiers aan de tand gevoeld 
10 Fotoreportage: de theaterzaal / 12 Patrilles

 16 Optreden grootvader en kleinzoon / 18 De absentiecoördinator
19 Boekentips van zesdeklasser Nils Neisingh

 

http://www.usgym.nl/vox-hieronymi


VOORWOORD

Het is lang geleden, maar wie herinnert het zich 
niet uit zijn eigen middelbareschooltijd? ’s Avonds 
niet naar bed willen − want nog helemaal niet moe, 
en ’s morgens er niet uit kunnen komen − want nog 
hartstikke slaperig. Er is sindsdien veel veranderd in 
het puberleven, maar niet op dit vlak. 

! I 
k weet niet hoe het er ’s morgens bij u thuis 
aan toegaat, maar dagstart en dagslot gaan hier 

niet altijd even vloeiend. Het gebeurt nogal eens dat 
pubers de wekker niet horen (als er al aan gedacht is 
hem te zetten), en als dat wel het geval is leidt dat 
lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Dus moet er 
een ouder aan te pas komen. “Weer in slaap gevallen”, 
klinkt het van onder het dekbed. Of: “Ik ben nog moe/ 
ik lig zo lekker/ het is zo koud als ik opsta.” Altijd is er 
wel een reden om er niet uit te komen. Als dat dan na 
het nodige gemopper over en weer toch is gelukt, volgt 
een hectisch half uur om enigzins op tijd naar school te 
vertrekken. 
’s Avonds pubers naar bed krijgen is ook een hele toer. 
Nu zijn er legio redenen om niet te gaan slapen. “Ik 
ben nog helemaal niet moe./ Ik zit nog te gamen met 
m’n klasgenoten. Nee, die hoeven nog niet naar bed. 
/ Ik zag net dat ik morgen een SO heb, dus ik ben 
nog niet klaar met leren. Je wilt toch niet dat ik een 
onvoldoende haal?/ Ik heb honger, ik ga nog even wat  
te eten maken.”
Pubers kunnen er niet eens zo heel veel aan doen: 
vanaf hun twaalfde verschuift de biologische klok een 
uur of twee. Daardoor lukt slapen vaak nog niet op het 
moment dat ouders dat zouden willen. Tegelijkertijd 
hebben jongeren wel zo’n acht à tien uur slaap nodig. 
“Voor veel pubers is het opstaan op schooldagen dan 
ook een drama: ze hebben eigenlijk voortdurend een 
jetlag”, zei puberbreinonderzoeker Eveline Crone eens 
in een interview. Uit verschillende onderzoeken is ge-
bleken dat leerlingen (en hun schoolprestaties) er wel 
bij zouden varen als scholen een uur later beginnen. 
De nieuwe dagindeling van het USG heeft dan ook een 
gunstig neveneffect: de lessen starten een half uur 
later dan voorheen. Hier thuis wordt dat zeer gewaar-
deerd. Al went het snel, en begint opstaan toch weer 
moeite te kosten. Om het maar niet te hebben over 
de enkele keer dat aanwezigheid tijdens de dagstart 
om 8.25 uur is vereist. Barbaars wordt dat gevonden: 

“Belachelijk dat we vroeger iedere dag zo vroeg op 
moesten. Dat zou ik niet meer kunnen.” 

Naast de dagindeling is er dit schooljaar nog een an-
dere grote verandering op het USG: de nieuwe aanbouw 
is in gebruik genomen. Die laten we graag zien aan 
de hand van foto’s van leden van leerlingvereniging 
Videmus. Ook maakten zij de foto op de voorkant, van 
zesdeklasser Vitto van Leeuwen die tijdens de AMOR-
avond met zijn opa in de nieuwe theaterzaal optrad. 
Hoe grootvader en kleinzoon dat vonden leest u 
verderop in dit nummer. Verder aandacht voor leerling-
vereniging Patrilles, voor absentiecoördinator Lieke 
Ploegmakers en voor de verschillende softwarepakket-
ten die het USG gebruikt. En natuurlijk ook weer vaste 
rubrieken als Om en om (deze keer gymdocent Charissa 
Zwiers) en de Boekentipdrie. Genoeg te lezen dus in dit 
nieuwe nummer. Mocht u willen reageren, dan kan dat 
via redactievoxhieronymi@gmail.com.

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam

De slapende scholier 

Colofon

De Vox Hieronymi is het blad  

voor ouders van leerlingen van  

het Utrechts Stedelijk Gymnasium. 

Het wordt uitgegeven door  

de Ouderraad.

Redactie

Maarten Boddaert 

Aleida Bos

Rosa Draaisma

Martin Jan Gaasbeek (fotografie)

Floor Lintmeijer (USG)

Aarti Rampadarath

Hans Reichart

Karen Rijlaarsdam (eindredactie)

Iris Roelands

Geert van Schoot (fotografie)

Concept & ontwerp

Sylvia Wink (www.lawine.nl) 

Opmaak

Grafisch Lyceum Utrecht

StudioS2B: Quinten Costello

Coverfoto

Videmus

www.usgym.nl/vox-hieronymi

redactievoxhieronymi@gmail.com

In dit nummer

Voorwoord 3

Van de rector  4

Bericht van de Medezeggenschapsraad 5

Om en om: gymdocent Charissa Zwiers  6

Softwarepakketten 8

De nieuwe aanbouw 10

Leerlingvereniging Patrilles 12

Teacher in Residence Jarrish Ramcharan 14

Quotes 15

AMOR-avond met familie-optreden 16

Absentiecoördinator Lieke Ploegmakers 18

De boekentipdrie van Nils Neisingh 19

V
O

X
 H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

W
W

W
.U

SG
Y

M
.N

L/
V

O
X

-H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
R

E
D

A
C

T
IE

V
O

X
H

IE
R

O
N

Y
M

I@
G

M
A

IL
.C

O
M

32
V

O
X

 H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
W

W
W

.U
SG

Y
M

.N
L/

V
O

X
-H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

R
E

D
A

C
T

IE
V

O
X

H
IE

R
O

N
Y

M
I@

G
M

A
IL

.C
O

M
INHOUDSOPGAVE

http://www.lawine.nl
http://www.glu.nl/
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi


MEDEZEGGENSCHAPSRAADVAN DE RECTOR

De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad 
(MR) is adviseren over of instemmen met zaken 
waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen. 
De coronacrisis maakt dat er veel te doen is voor de 
MR, zo blijkt uit onderstaand verslag. 

! D 
oor corona is de medezeggenschapsraad boven-
gemiddeld actief. Hoewel er behalve het continu 

veranderende coronabeleid ook veel andere onderwer-
pen zijn besproken en vastgesteld, kan zonder twijfel 
worden gesteld dat het merendeel van de vergaderingen 
in het afgelopen anderhalf jaar is gewijd aan coronage-
relateerde beslissingen en maatregelen. 
Tijdens de herfst van 2020 leidde de ventilatie tot ver-
hitte discussies; we zijn heel blij dat dit die sinds deze 
herfst wél op orde is. Hybride onderwijs en het effect 
daarvan op het welbevinden en de schoolprestaties van 
de leerlingen én het welbevinden van de docenten ston-
den ook regelmatig op de agenda. En gezien de huidige 
situatie zou dit onderwerp weer terug kunnen keren; 
de MR houdt hierover korte communicatielijnen met de 
schoolleiding zodat eventueel snel kan worden gescha-
keld. Laten we hopen dat dit niet ook dit schooljaar tot 
wijzigingen in het Plan van Toetsing en Afronding (PTA) 
hoeft te leiden. 

REIZEN
Ook de reizen zijn een terugkerend thema binnen de 
MR, vooral nu er door corona reizen worden uitgesteld 
of niet doorgaan. Op het USG zijn de reizen een belang-
rijk onderdeel van de algemene en klassieke vorming, 
dus de MR brengt dit regelmatig onder de aandacht van 
de schoolleiding en denkt mee over wat wel kan in deze 
tijd, en onder welke voorwaarden. 

Andere belangrijke onderwerpen in het afgelopen jaar 
waren het vertrek van Marieke Folkers en het aanstellen 
van een nieuwe rector (Stéphanie Bakker); het invoeren 
van het nieuwe schoolplan (inclusief 80-minutenrooster 
en formatief toetsen) en de verbouwing van de school. 

VERKIEZINGEN
Ook is in deze periode de personeelsgeleding van de MR 
uitgebreid met twee leden en hebben er in de ouder-
geleding en de leerlingengeleding verkiezingen plaats-
gevonden. Met als resultaat dat Eveline Eckelboom 
(ouder) en Milou Edwards (klas 5) zijn toegetreden. 
De MR bestaat verder uit de personeelsleden Esther 
Heymann, Guus Kers, Lilian Blom, Bernard Pol (secreta-
ris), Jeffry Weber en Charissa Zwiers, leerlingen Casper 
Voogt (klas 5) en Nils Neisingh (klas 6) en ouders 
Doremieke Kruithof en Elske Bosma (voorzitter).

JAARVERSLAG
Voor een uitgebreide terugkoppeling over deze onder-
werpen verwijzen we naar het jaarverslag van de MR. 
Binnenkort verschijnt het jaarverslag over schooljaar 
2020-2021 op www.usgym.nl/medezeggenschap. En 
voor vragen en opmerkingen is de MR bereikbaar via 
medezeggenschapsraad@usgym.nl 

Elske Bosma,
voorzitter MR

Precies een half jaar geleden startte ik als rector 
op het USG. Hoewel ik vóór de meivakantie al een 
aantal keer op school was geweest, was het toch  
ook spannend of er echt een klik zou zijn en was 
het de vraag of ik me op het USG op mijn plek zou 
voelen. Gelukkig kon ik daar na een paar weken al  
volmondig ja op antwoorden, voornamelijk door de 
sfeer die het USG ademt. 

! Z 
eker nu de wereld om ons heen zo verhardt en 
polariseert, is het heerlijk om in een omgeving 

te werken waar verschillende meningen naast elkaar 
mogen bestaan en waar we er niet op uit zijn elkaar 
te overtuigen, maar om naar elkaar te luisteren. Waar 
fouten niet afgestraft worden, maar gebruikt worden om 
van te leren en waar het als gezamenlijke verantwoor-
delijkheid wordt gevoeld om uitdagingen het hoofd te 
bieden. 
Daarnaast is de cultuur op het USG heel ontwikkelings-
gericht. Niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers 
zijn zich continu aan het ontwikkelen. Steeds weer 
bekijken we wat er nóg beter kan. Ik kijk er ontzet-
tend naar uit om als rector te mogen bijdragen aan het 
doorontwikkelen van de nieuwe dagindeling, het verder 
vormgeven van de klassieke, persoonlijke en maat-
schappelijke vorming en het vergroten van de kansen-
gelijkheid, om maar een paar van onze vele ambities te 
noemen. 

Een derde belangrijke reden om me op het USG zo op 
mijn plek te voelen is de ruimte en het vertrouwen die 
er aan leerlingen worden gegeven. En hoe mooi om te 
zien dat als je ruimte en verantwoordelijkheid geeft, die 
ook aan alle kanten worden gepakt: leerlingen die volop 
voor extra verdieping en verbreding kiezen, examenleer-
lingen die elkaar ondersteunen bij het voorbereiden van 
het examen en leerlingverenigingen die leerlingen met 

minimale begeleiding zelf draaiende houden. Prachtig! 
Mijn zorg dat ik als rector geen leerlingen meer zou 
zien bleek gelukkig ongegrond. Hoewel het nog steeds 
een beetje ongemakkelijk voelt om voor het eerst in 
twintig jaar geen eigen klas meer te hebben, leer ik de 
leerlingen steeds beter kennen en zij mij. Regelmatig 
komen ze even binnenwandelen of klampen ze me aan 
op de gang om iets te delen. Dat zijn de momenten 
waar ik echt van geniet!

Ouders heb ik helaas nog maar weinig fysiek kunnen 
ontmoeten. En dat brengt me op de schaduwzijde 
van het afgelopen half jaar. Hoewel andere schoollei-
ders jaloers zullen zijn op de lage besmettingscijfers 
en het lage ziekteverzuim op het USG, heeft corona 
ook hier natuurlijk flink impact en dan met name op 
ieders welbevinden. Het viel dan ook zwaar om na het 
brugklaskamp ook de inhaalreizen in januari te moeten 
annuleren. Dat zijn immers bij uitstek momenten die 
het welzijn (van leerlingen en medewerkers!) een flinke 
boost geven. Nu we opnieuw volop in de coronamaat-
regelen zitten (looproutes op school, spreiding van de 
pauzes et cetera), hoop ik dat we snel weer ‘gewoon’ 
kunnen doen waar we goed in zijn: samen werken aan 
de ontwikkeling van onze fantastische leerlingen.

Stéphanie Bakker, rector USG

De MR heeft het druk in coronatijdHelemaal op mijn plek op het USG 

Mijn zorg dat ik als rector geen 

leerlingen meer zou zien bleek 

gelukkig ongegrond

SAMENVATTEND ZIJN GEDURENDE 
HET SCHOOLJAAR 2020-2021  
DE VOLGENDE ONDERWERPEN  
GEAGENDEERD:

• coronabeleid en daaraan gerelateerde 
maatregelen (inclusief het ventilatiebeleid 
van de USG en de daarmee samenhangende 
schoolsluiting in het najaar van 2020);

• invoering van het nieuwe schoolsysteem en 
het voorgenomen ‘oefenkwintaal’ 80-minu-
tenrooster;

• schoolstatus en prestaties;

• leermiddelen;

• NPO-gelden;

• selectie en aanstelling nieuwe rector;

• verbouwing;

• begroting;

• MR;

• Gemeenschappelijke MR.

Het invoeren van het nieuwe 

schoolplan was een belangrijk 

onderwerp in de MR

foto: G
eert van

 Sch
oot

V
O

X
 H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

W
W

W
.U

SG
Y

M
.N

L/
V

O
X

-H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
R

E
D

A
C

T
IE

V
O

X
H

IE
R

O
N

Y
M

I@
G

M
A

IL
.C

O
M

54
V

O
X

 H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
W

W
W

.U
SG

Y
M

.N
L/

V
O

X
-H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

R
E

D
A

C
T

IE
V

O
X

H
IE

R
O

N
Y

M
I@

G
M

A
IL

.C
O

M

http://www.usgym.nl/vox-hieronymi
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi


OM EN OM

De rubriek ‘Om en om’ portretteert bij toerbeurt 
een docent en een leerling. In de vorige Vox koos 
leerling Julius Buijsman voor dit nummer gymdocent 
Charissa Zwiers, met wie hij een goede klik heeft.

DOOR AARTI RAMPADARATH

Heeft corona een gat geslagen in de middelbare-
schooltijd van de kinderen? Wat merk je daarvan op 
jouw vakgebied? 
“Wat betreft het fysieke aspect valt dat nog mee. De 
meeste leerlingen op het USG sporten zelf al veel. Maar 
sociaal gezien merk je wel dat leerlingen het contact 
hebben gemist. De interactie die nu weer mogelijk is 
doet ze heel goed. Sport is goed voor de sociale inter-
actie en het is ook nog eens ontspannend. Even iets 
anders dan al het cognitieve op school.”

Wat voor mentor ben je, en wat voor docent?
“Ik ben, hoop ik, een betrokken en belangstellende 
mentor. Een leerling zei laatst tegen mij: ‘Je ziet mij 
echt’. Daar doe ik het voor. Ik hoop dat het waar is, 
dat ik leerlingen echt zíé en dat ze het ook zo ervaren. 
Ik probeer er te zijn voor mijn mentorleerlingen in de 
twee tot drie uur per week die ik voor ze heb. 
In mijn lessen heb ik respectvol met elkaar omgaan 
hoog in het vaandel staan. Zo is elkaar uitlachen abso-

luut verboden, net als schelden met bepaalde ziektes. 
Je bent kwetsbaar als tiener en zeker bij gym, dus ik 
tolereer het niet wanneer leerlingen elkaars grenzen 
overschrijden. Verder los ik veel op met humor en moet 
sport veel lol en plezier opleveren.”

Hoe vind je deze school?  
“Een heel fijne en veilige school. Ik heb mijn eindsta-
ge dertien jaar geleden op het USG gedaan en had het 
geluk dat ik daarna mocht blijven. Het mooie van deze 
school is dat niet alleen leerlingen ruimte krijgen om 

zich te ontwikkelen, maar ook docenten. Ik heb allerlei 
kansen gekregen om dingen te organiseren, ontwikkelen 
en meemaken. Mijn ‘professionele rugzak’ heb ik al aar-
dig kunnen vullen. Ik heb voor de toekomst de ambitie 
ergens teamleider of conrector te worden. Je ontwikke-
len en blijven groeien vind ik erg belangrijk.”

Hoe vinden jouw kinderen het dat je gymdocent 
bent?
“Ze vinden ons werk en de school heel leuk. Wanneer de 
kans er is, komen ze graag mee. Vooral de jongste zorgt 
voor vermaak bij de leerlingen en onze collega’s. Onder 
de leerlingen wordt bijna gevochten wie er op de kin-
deren mag passen op school. Julie en Mees laten zich 
natuurlijk graag verwennen door ‘de grote kindjes’. De 
oudste wil graag naar het USG toe als ze ouder is. Het 
is alleen wat ver reizen en om nu bij allebei je ouders 
op school te zitten?! We gunnen haar iets anders.”

Is gym het makkelijkste vak of is dat een 
misverstand?
“Dat is een misverstand. Leerlingen zeggen weleens: ‘Dit 
kan iedereen’. Maar dat is niet zo, het is maar net waar 
je talent ligt. Voor de ene leerling is gym heel makkelijk, 
voor de ander is scheikunde dat.

EVEN VOORSTELLEN

Charissa Zwiers (35) heeft de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding in Tilburg gedaan. Ze is 
sinds 2008 docent Lichamelijke Opvoeding op het 
USG. Daarnaast is ze mentor van 4A, leerjaar 3-4, 
studiecoach en HPG-junior-coördinator. Ook is 
ze coördinator VVV-uren. Ze woont met haar man 
Emiel van Rijsewijk, ook gymdocent op USG, en 
twee kinderen van 8 en 3 in Rosmalen. Alles met 
bewegen, ontwikkelen, organiseren en coaching 
heeft haar aandacht. Ze geniet van uitjes met de 
kinderen, stedentrips met Emiel, reizen, wandelen, 
foto’s maken, lezen (vooral boeken over WO2 en 
waargebeurde verhalen) en netflixen (van alles, 
alleen geen thrillers). 

“Gym draait niet alleen om 
het kunstje, we kijken veel 
meer naar alle vaardigheden 
daaromheen”

OM EN OM

Gym is wel een ondergeschoven kindje, maar dat komt 
vaak nog door het beeld van vroeger. Het wordt nu op 
een heel andere manier aangeboden. Het draait niet 
meer alleen om het kunstje. Als sectie kijken we veel 
meer naar alle vaardigheden daaromheen die nodig zijn 
om een sport tot een succes te maken.” 

Wat is de rol van gym op het gymnasium, wat doet 
het vak met leerlingen?  
“Ik ben blij met de formatieve toetsing, dat het niet 
meer om cijfers gaat, maar dat de leerlingen zelf (mini)
doelen kunnen opstellen en daaraan kunnen werken. 
Hun groei is belangrijk, daar hoort reflectie bij. Dit 
kunnen ze dan ook weer inzetten bij andere vakken.
Door het formatieve (geen cijfers) proberen we de angst 

wat weg te nemen. Wanneer leerlingen iets niet durven 
of kunnen, kijken we welke bijdrage ze wél kunnen 
leveren aan dat onderdeel. Zo leren ze elkaar helpen 
en coachen, tips geven, samen kwetsbaar en ook sterk 
zijn. Vaardigheden die niet alleen bij sport belangrijk 
zijn, maar ook daarbuiten. 
We doen sinds kort aan ‘digiwijs’ leren, met de tablet. 
Bijvoorbeeld jezelf opnemen en terugkijken. Zo heb 
je meer beweegtijd en plezier. Het inzicht wordt ook 
vergroot. Natuurlijk is het confronterend om jezelf te 
zien, of nog meer als anderen je zien, maar we werken 
eraan om dit zo veilig en prettig mogelijk aan te bieden 
aan de leerlingen.”

Heeft een leerling jou ooit boos of blij gekregen, of 
anderszins verrast?
“Een leerling van wie ik in de eerste klas mentor was, 
verloor plotseling haar moeder. Met dit meisje heb ik 
alle jaren dat ze op school zat contact gehouden en 
nu nog. Heel speciaal vind ik dat. Ik heb veel van dit 
meisje geleerd en ben trots op haar. Zij heeft mij verrast 
door haar veerkracht en doorzettingsvermogen. Echt een 
inspiratie voor mij en anderen in haar omgeving. 
Ik word alleen boos als leerlingen liegen of schelden, 
die twee dingen. Verder kan en mag er veel in mijn les-
sen. Er wordt gelukkig vooral veel gelachen. Ik heb nu 
twee eerste klassen met wie ik veel lol heb. Ik ben zelf 
soms sarcastisch en het is leuk om te zien hoe ze dat 
oppikken. Het is prettig en geeft een ontspannen sfeer 
als je met elkaar kunt lachen.” 

Wat zou je alle leerlingen willen meegeven voor de 
toekomst?
“Volg je hart, doe dat waar je energie van krijgt. Blijf 
jezelf ontwikkelen. Durf op jezelf te reflecteren. Blijf 
bij je gevoel en luister naar je hart. Accepteer tegen-
slag en denk het om. Welk pad je ook mag bewandelen, 
uiteindelijk kom je er altijd!”

Welke leerling interviewen we de volgende keer? 
“Daar heb ik lang over nagedacht, er zijn zo veel mo-
gelijkheden. Maar ik ben uitgekomen op vierdeklasser 
Nadieh de Haan. Ik was haar mentor in klas 1 en 2. Ik 
vind haar visie, interesses en beweegredenen leuk en 
boeiend. Ze kan ook goed vertellen, dus is ze prima 
voor een interview in de Vox.” 

Volg je hart, doe dat wat    je energie geeft!
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SOFTWAREPAKKETTEN

Jaren geleden hadden leerlingen op school een 
papieren agenda. In het klassenboek werden de 
abenties en de laatkomers geregistreerd. De conciër-
ge schreef iedere ochtend op een schoolbord welke 
docenten afwezig waren en het rapport werd keurig 
met de hand geschreven. Hoe anders gaat dat nu: 
Magister, Teams en Zermelo zijn de belangrijkste 
pakketten die al dat papier van vroeger hebben ver-
vangen. Maar wat kun je met welk softwarepakket? 
Stefan Landman, conrector klas 3 en 4, leidt ons 
door de kluwen van softwarepakketten.

DOOR MAARTEN BODDAERT / FOTO ANNELIEN NIJLAND

! T 
ussen alle softwarepakketten zit overlap, maar 
het ene pakket kan het ene beter en het andere 

pakket het andere. Daarom werken wij met verschillende 
softwarepakketten”, licht Stefan toe. “Zermelo is ons 

roosterprogramma. Dit pakket wordt gebruikt door onze 
roostermakers, zowel voor het dagrooster als voor het 
VVV-rooster (verdiepen, verbreden, versterken). Ouders 
hebben geen toegang tot Zermelo, leerlingen wel. 
Leerlingen kunnen ook het rooster van medeleerlingen 
en docenten zien. Zermelo is altijd up-to-date. De ge-
gevens worden gekopieerd naar Magister. Hier zit altijd 
enige vertraging in.”

COMPLEET LEERLINGDOSSIER
Magister is het leerlingadministratiesysteem, dat ook 
toegankelijk is voor ouders. In Magister kan men het 
rooster, de absenties, de (rapport)cijfers en het huis-
werk bekijken. Voor klas 1 tot en met 3 is het beleid 
echter dat de leerlingen hun huiswerk in hun agenda 
moeten opschrijven (zie kader ‘De papieren agenda’ 
op de pagina hiernaast). Voor alle leerlingen staan de 
studieplanners (het weekprogramma), hand-outs en 
PowerPointpresentaties ook in Magister. Verder staan in 
Magister de persoonsgegevens van de leerling, ou-
dergesprekken, medische gegevens, gegevens over de 
overdracht vanuit de basisschool, kortom: een compleet 
leerlingdossier. En − ook niet onbelangrijk − via Magis-
ter krijgt de leerling toegang tot de digitale leermidde-
len, zoals de wiskundemethode of de methode Frans.” 
Stefan vult nog aan: “De gegevens van Magister zijn 
volledig uitwisselbaar met de andere scholen van 
NUOVO, dus stel dat een leerling van onze school een 
overstap maakt naar UniC, dan gaan alle Magistergege-
vens een-op-een mee naar de nieuwe school.”

ENORME BOOST SINDS CORONA
“En dan hebben we Teams. Teams heeft ook op school 
een enorme boost gekregen sinds corona. Teams gebrui-
ken we voor conference calls in de klas. Via Teams kun 
je de les virtueel bijwonen. Daarbij heeft Teams ook een 
chat- en mailfunctie.
Teams is onderdeel van het grote Officepakket Microsoft 
365. Microsoft richt zich steeds meer op het onderwijs 
(zie ook kader ‘Microsoft Academy’). Via 365 kan de 
leerling ook aan de slag met Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook en OneNote. OneNote is heel handig voor het 
uitwisselen van bestanden. Dit doen we nu nog via Ma-
gister, maar we zijn aan het onderzoeken of we hiervoor 
een overstap naar OneNote gaan maken.”

Magister, Teams, Zermelo: wat    doen de leerlingen ermee?

SOFTWAREPAKKETTEN

DE PAPIEREN AGENDA
Een papieren agenda in deze digitale tijd roept 
vragen op, maar Stefan Landman legt uit: “Bij een 
digitale agenda worden leerlingen afhankelijk van 
een systeem en voelen ze zich niet meer verantwoor-
delijk voor hun eigen planning. Dat leren plannen 
is juist een belangrijke studievaardigheid, waar wij 
ook veel aandacht aan besteden. Mijn indruk tot 
nu toe is dat leerlingen met een papieren agenda 

zich inderdaad verantwoordelijker voelen voor hun 
planning. Door het huiswerk op te schrijven zijn ze 
zich veel bewuster van wat ze doen. Overigens staat 
de studieplanner van de leerling wel in Magister, 
dus kan de leerling op die manier toch via Magister 
zien wat hij/zij moet doen. We overwegen nu of we 
volgend schooljaar de papieren agenda ook in klas 4 
gaan invoeren.”

MICROSOFT ACADEMY

Dit jaar is een pilot Microsoft Academy gestart voor 
klas 3 en 4. In een VVV-blok van een kwintaal van 
acht weken gaat de leerling zich verdiepen in de 
verschillende Officepakketten Word, Excel en Power-
point. De vaardigheden die getraind worden, komen 
uit een wereldwijde standaard voor certificering 
die door Microsoft is vastgesteld. Vooral tabellen, 
verwijzingen en bestandseigenschappen komen aan 
bod. De leerling kan hiermee na een examen een 
officieel Microsoftcertificaat behalen. Willem van 
Bergeijk, docent wiskunde, coördineert deze pilot: 
“Leerlingen maken kennis met de brede mogelijk-
heden van deze Microsoft-pakketten. Er is meer 
mogelijk dan wat ze tot nu tot zelf hebben ontdekt. 
Door te trainen voor de certificering leren ze wat er 
kan en deze vaardigheden kunnen ze inzetten bij 
diverse leer- en klassituaties”. 
Mocht de pilot slagen, dan is het de bedoeling de 
Microsoft Academy uit te breiden naar klas 5 en 6 
en open te stellen voor geïnteresseerde leerlingen 
uit andere leerjaren.
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DE NIEUWE AANBOUW

Sinds begin dit schooljaar is de nieuwe E-vleugel 
volop in gebruik. Een aantal leerlingen die lid zijn 
van videotechniekvereniging Videmus fotografeer-
den de bouwwerkzaamheden (te zien in de vorige 
Vox) én ook het eindresultaat. Zeker nu de meeste 
ouders voorlopig niet op school zullen komen, 
laten we graag een aantal van hun foto’s zien. 

FOTO'S VIDEMUS (SVERRE DALHUISEN)

! V 
an pauzeplek tot concertruimte: de theaterzaal 
in de nieuwe aanbouw is multifunctioneel. Zo 

vond half november de eerste AMOR-avond van het 
jaar er plaats, helaas zonder ouders en andere geno-
digden op de 320 zitplaatsen. Ook wordt de zaal ge-
bruikt voor toneel- en muzieklessen, om met grotere 
groepen leerlingen bijeen te komen en om pauze te 
houden. De aanbouw bevat verder vier lokalen waar 
vooral wiskunde wordt gegeven, twee overlegruimtes 
en twee wc-blokken. Het dak ligt vol met zonne-
panelen. 
Geen onderdeel van de E-vleugel, wel net zo nieuw: 
het chilldek naast de gymzaal. Hiermee is meer bui-
tenruimte gecreëerd; eronder is ruimte voor fietsen. 
De E-vleugel heeft nog geen officiële klassieke naam, 
maar daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven.  
De wethouder van onderwijs had de theaterzaal eind 
november zullen openen, maar dat is door corona 
uitgesteld. 

DE NIEUWE AANBOUW

De E-vleugel: van pauzeplek     tot concertzaal
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KENNISMAKEN MET…

Leerlingen op het USG kunnen lid worden van een 
keur aan leerlingenverenigingen. Patrilles is de 
GSA (Gender and Sexuality Alliance) op het USG, de 
leerlingenvereniging houdt zich bezig met de accep-
tatie van lhbti+’ers en met het bewustzijn rond deze 
gemeenschap. Vox sprak met twee Patrillesleden: 
leerling Raven Orhan en docent Merlijn Borsboom.

DOOR ALEIDA BOS / FOTO DEPOSITPHOTOS

“PATRILLES ZORGT VOOR POSITIEVE  
VERANDERING”

Raven Orhan (16) zit in de vierde. Hij is al drie jaar 
een enthousiast lid van Patrilles. 

Hoe kwam jij bij Patrilles?
“Vrienden van mij zaten erbij, via hen kwam ik er ook 
bij. Hoe je je aanmeldt? Gewoon, een mailtje sturen. Er 
is geen toelatingseis of zo, iedereen is welkom.”

Wat doet Patrilles?
“We geven voorlichting en leerlingen kunnen bij ons 
terecht met vragen of voor hulp.
Op Paarse Vrijdag, dat was 10 december, gingen we 
naar school in paarse kleding om te laten zien dat we 
de gemeenschap supporten. Wie wilde kon zich paars 
laten schminken. Wij gingen die dag langs de klassen 
met voorlichting. Bij de laagste jaarlagen zijn er soms 
grapjes en opmerkingen, maar de hogere jaarlagen zijn 
over het algemeen positief, daar ben ik blij mee. Hier 
op school is er sowieso een open houding naar lhbti+, 
wat dat betreft is het USG een voorbeeld, vind ik.”

Is Patrilles een grote vereniging?
“Steeds groter, vooral het afgelopen jaar zijn we erg ge-
groeid. De vereniging is best nieuw en was een tijdlang 
nog niet zo bekend. Nu weten steeds meer leerlingen 
van het bestaan van Patrilles en weten ze wat het  
precies inhoudt, dus komen er meer mensen bij.” 

Wat is het leukst van Patrilles? 
“Dat de vereniging voelt als een gemeenschap die voor 
positieve verandering zorgt en ik vind het erg fijn om 
daar een bijdrage aan te kunnen leveren. We zijn hecht, 
we kennen elkaar goed en we staan altijd voor elkaar 

klaar. We hebben uitjes, gaan soms picknicken en met 
een grotere groep scholieren zijn we naar de Pride ge-
weest. We willen ook op grotere schaal impact maken.”

Wat heb je er verder aan om lid te zijn van een 
leerlingenvereniging? 
“Door de activiteiten leer je om open te staan voor 
nieuwe dingen, je leert hoe goed het is om samen te 
werken, daar heb je later zeker iets aan, bijvoorbeeld 
tijdens je studie. Ik weet nog niet wat ik ga studeren. 
Mijn profiel is NG, ik denk iets in die richting. Of 
psychologie. En tot ik mijn diploma heb, blijf ik bij 
Patrilles.”

“WE GEVEN OOK AAN: ER ZIJN ANDEREN 
ZOALS JIJ OP SCHOOL” 

Merlijn Borsboom (25) werkt sinds januari 2021 op 
het USG als docent Nederlands. Hen is docentlid van 
Patrilles. 

Sinds wanneer ben je betrokken bij Patrilles?
“Vanaf het begin van dit schooljaar. Afgelopen januari 
ben ik hier begonnen als docent Nederlands en het leek 
me leuk om op school ook iets buiten mijn eigen vak te 
doen. Ik identificeer mezelf als non-binair en ik besteed 
in mijn klaslokaal geregeld aandacht aan seksualiteit 
en gender, daarom was Patrilles een logische stap. Ik 
ben een keer bij een vergadering geweest om kennis te 
maken en om te kijken wat ik kon betekenen.  
Door mijn leeftijd sta ik dicht bij de leerlingen. Voor 
mij is de middelbare school kort geleden, ik ken alle  
pubertwijfels, ik snap waar de kinderen mee bezig zijn, 
weet waar ze het over hebben, hoe het is om te zoeken 
naar je identiteit.”

PATRILLES

Bij sommige ouders al bekend: de verkiezing van 
het woord waarmee de leerlingen jou aanspreken.
“Ik streef ernaar dat ik zichtbaar ben, hoe ik ben. 
Daarom vertel ik ook aan mijn klassen over mijn eigen 
ervaring met gender: om te laten zien dat het kan, 
normaal is. Omdat ik een taal doceer, leek het me leuk 
me er ook taalkundig mee te identificeren. Hoe spreek 
je een docent die zich als non-binair identificeert aan 
in de klas? Ik besloot een verkiezing te houden en de 
leerlingen gaven suggesties. Het ging op een speelse 
manier en de leerlingen pikten het heel enthousiast op. 
Die speelsheid vind ik belangrijk, ik wil niet zeggen: 
‘je móét me zo noemen en als je dat niet doet, ben ik 
gekwetst.’ Ik wil graag op een leuke manier aandacht 
besteden aan dit soort belangrijke onderwerpen. De 
uitkomst van de verkiezing: mevreer en menouw, daar 
kunnen de leerlingen uit kiezen. En dat gaat goed, het 
gaat respectvol, leerlingen verbeteren elkaar en nemen 
het serieus. Zo leuk om dat te merken.”

Wat is jouw rol bij Patrilles?
“Ik ben er om te ondersteunen en als linkje met de 
schoolleiding. Het initiatief ligt bij de leerlingen. 
Natuurlijk heb ik wel ideeën en ik zit ook buiten school 
in het wereldje. Met mijn kennis en ervaring probeer 
ik te helpen, onder meer door leerlingen te wijzen op 
websites, boeken en zo.”

Hoe is het lhbti+-klimaat op het USG?
“Over het algemeen goed. Er is ruimte voor lhbti+’ers, 
voor de onderwerpen die spelen en lhbti+-leerlingen 
voelen zich binnen school volgens mij wel vrij. Ik sprak 
een leerling die vorig jaar in transitie is gegaan.  
Praktische zaken werden heel snel geregeld op de 
administratie en docenten spraken diegene meteen 
met diens huidige naam aan. Maar er is ook winst te 
behalen. Bijvoorbeeld: de kleedkamers bij gym zijn nog 
steeds ingedeeld op man en vrouw. Daar voelen sommi-
ge leerlingen zich heel oncomfortabel bij.  
Lhbti+-leerlingen geven ook aan dat er meer kennis 
moet zijn bij docenten. Met Patrilles willen we  
voorlichting ontwikkelen voor alle docenten. Waardoor 
ze zich niet pas in het onderwerp gaan verdiepen als 
ze ermee te maken krijgen in hun mentorklas, maar het 
erkennen als iets wat speelt in de maatschappij.” 

Wat vind jij een meerwaarde van Patrilles?
“Elke school moet een GSA hebben, vind ik. Aandacht 
voor seksuele diversiteit is belangrijk. De meerwaarde 
van een GSA, dus ook van Patrilles, is de voorlichting, 
dat we anderen wijzen op het bestaan van genderver-
scheidenheid en de verscheidenheid aan geaardheden. 
Maar ook dat we een vraagbaak zijn voor leerlingen, we 
geven aan: worstel je met bepaalde onderwerpen, er zijn 
anderen zoals jij op school. We zijn er ook voor jou.” 

‘Het USG heeft een  open lhbti-klimaat’

"Dat de gymkleedkamers op 

man en vrouw zijn ingedeeld 

vinden sommige leerlingen heel 

ongemakkelijk"
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TEACHER IN RESIDENCE

‘Op het USG zijn we echt academisch      voorbereidend bezig’

TEACHER IN RESIDENCE

Hoe lang duurt je aanstelling eigenlijk? En hoe ben 
je hierbij uitgekomen?
“In elk geval één en maximaal twee jaar. Een USG-colle-
ga tipte me vorig schooljaar over Teachers in Residence. 
Precies op het goede moment, want ik merkte dat ik 
meer wilde doen voor de positie van mijn vak op een 
ander niveau. Ik heb even overwogen de schoolban-
ken weer in te gaan om Spaans te studeren. Maar toen 
kwam deze vacature dus op mijn pad. Ik had het idee 
dat ik daar goed mijn ideeën in kwijt zou kunnen over 
de rol van taal in de samenleving.”
 
Wat is die rol van taal in de samenleving volgens jou? 
“Om te beginnen zie ik taal als veel meer dan taalver-
werving: woordjes stampen, grammatica en zo. Het 
gaat om cultuur en communicatie binnen de Franstalige 
wereld. Ik wil die wereld binnenhalen in mijn lessen. 
En op het USG krijgen we als sectie Frans – want ik doe 
het niet alleen – daar alle ruimte voor. Bovendien heb-
ben we gemotiveerde leerlingen en docenten hier, zodat 
we de taal Frans veel breder kunnen onderwijzen. Dat is 

echt luxe. Kijk, natuurlijk moeten er woordjes en rijtjes 
geleerd worden, maar wanneer we gezamenlijk een boek 
lezen, gebruik ik dat boek als kapstok om met de klas 
te praten over cultuur en historie, of om creatieve tek-
sten te schrijven die aansluiten op dat boek. Zo houd je 
de Franse taal en cultuur levend. Kennis daarvan is een 
belangrijke tegenhanger van de bètavakken. En bedrij-
ven en organisaties zitten te springen om die kennis.”

Dus het USG-onderwijs sluit goed aan op het weten-
schappelijk onderwijs?
“Ja, ik denk het wel. Op het USG zijn we echt aca-
demisch voorbereidend bezig. En hier blijven we in 
groeien! De leerlingen leren heel veel, en krijgen door 
de inhoud die wij als docenten aan ons vak geven, een 
gezonde kritische houding mee.” 

Meer weten over Jarrish' werkzaamheden als Teacher in 
Residence of zijn blog lezen? Ga naar:  
https://www.ru.nl/pucsociety/docenten/teachers- 
residence/jarrish-ramcharan-franse-taal-cultuur

Docent Frans Jarrish Ramcharan is sinds dit school-
jaar tevens ‘Teacher in Residence’ aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Samen met acht andere do-
centen uit het voortgezet onderwijs helpt hij de aan-
sluiting van het voortgezet op het wetenschappelijk 
onderwijs te verbeteren. Dat is vooral nodig voor de 
letterenstudies en de geesteswetenschappen, omdat 
steeds minder studenten daarvoor kiezen.

DOOR IRIS ROELANDS / FOTO RADBOUD UNIVERSITEIT

Wat is Teachers in Residence?
“Teachers in Residence (TiR) is een initiatief van 
de Radboud Universiteit. Om precies te zijn van de 
Pre-University College of Society, dat aan de RU verbon-
den is. Negen docenten van verschillende middelbare 
scholen werken één dag in de week aan projecten en 
programma’s om de stap van voortgezet naar weten-

schappelijk onderwijs makkelijker te maken voor aanko-
mend studenten. En om meer studenten te laten kiezen 
voor een studie letteren of geesteswetenschappen.
Als VO-docent weet je goed wat leerlingen kunnen, 
hoe ze leren, wat hen aanspreekt. Omdat ik en mijn 
TiR-collega’s allemaal universitair geschoold zijn, heb-
ben we daarnaast kennis van de opzet en inhoud van 
universitaire studies. We zien dat de aansluiting tussen 
VO en WO beter kan. Over en weer bestaan verkeerde 
veronderstellingen en verwachtingen bij aankomend 
studenten en bij universitair docenten. Zo hebben 
middelbare scholieren die een taal willen gaan stude-
ren, onvoldoende beeld van de inhoud van de studie en 
plaatsen ze vraagtekens bij hun carrièremogelijkheden. 
Universitair docenten hebben vaak te weinig idee van 
het niveau van middelbare scholieren, en constateren 
grote verschillen in die niveaus. Als TiR probeer ik die 
twee werelden dichter bij elkaar te brengen.”

Hoe doe je dat concreet?
“Elke donderdag overleggen we met elkaar. Ik ervaar dat 
als heel inspirerend, omdat we allemaal verschillende 
scholen hebben, verschillende ervaringen en dus een 
verschillende kijk op zaken. Ik leer onwijs veel van mijn 
TiR-collega’s, van wie ik overigens veruit de jongste 
ben. Maar daarmee is mijn band met de universitaire 
wereld ook het jongst en dat is handig.
We ontwikkelen workshops en masterclasses. Zo willen 
we in januari/februari – als de coronamaatregelen het 
toelaten – met universitair docenten naar middelbare 
scholen toe, zodat zij een goed beeld krijgen van de 
scholieren van nu, en van de manier waarop zij on-
derwijs krijgen. En andersom willen we leerlingen een 
dagje laten meelopen op de universiteit. 
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een website, 
een soort game. Door middel van allerlei opdrachten in 
die game krijgen middelbare scholieren een beeld van 
diverse letterenstudies. Ook is er informatie te vinden 
over carrièremogelijkheden. Het niveau en de opzet 
van de opdrachten zullen zo zijn dat leerlingen ze ook 
kunnen inzetten voor hun profielwerkstukken. Op die 
manier heeft de site echt een brugfunctie tussen VO en 
WO. We zijn nu bezig om geld hiervoor aan te vragen, 
geen idee hoe lang dat gaat duren. Het liefst zou ik 
komende zomer de website operationeel hebben.” 

DOCENTENQUOTES UIT DE APOFORÈTA

De Apoforèta, de schoolkrant van de leerlingen 
van het USG, staat iedere keer vol grappige uit-
spraken van leraren en leerlingen (www.apofore-
ta.com). De Vox nam er een aantal over.

 ! Kamerbeek: “Mijn baas, de rector, kan niet zomaar 

besluiten om mijn salaris in te houden omdat 

mijn kop haar niet aanstaat.” 

 ! Van Bergeijk: “Je moet formules afleiden, niet 
elkaar.” 

 ! Van Schaik: “Engelsen kunnen niet zo goed  
Grieksen.”

 ! Ondaatje: “Misschien moeten jullie jullie thee-
kransjes in een gezelliger lokaal houden.” 

 ! Van den Nieuwenhuijzen: “Ja dan ga ik emoties 
voelen, daar heb ik geen zin in.” 

 ! Kers: “De m van… miepie.”

 ! Van der Heijdt: “Dit kunnen jullie met twee vin-
gers in je neus. Dat ademt niet zo goed, maar het 
is wel een makkelijke vraag.”

 ! Clark: “I’m a very dizzy cow at the moment.” 

 ! Wolters: “Ik catullus, jij catullust, wij catullussen 
allemaal.” 

 ! Leerlingen sorteren door Righolt uitgedeelde pe-
pernoten in groepjes en maken er letters van. Zijn 
commentaar: “It’s amazing how people need to be 
so autistic with their peppernuts.”

 ! Van de Laar: “Ik ga je zo hard verslaan met mijn 
kersttrui.” 

 ! Welleweerd: “Studeer jij voor clown of zo?” 

“Kennis van taal en cultuur is 
een belangrijke tegenhanger 
van de bètavakken”
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AMOR-AVOND

Het was weer genieten, tijdens de AMOR-avond in 
november. Eén muzikaal duo trok bijzonder de aan-
dacht: USG’er Vitto van Leeuwen en zijn opa Jan van 
de Putte. Behalve in de muziek vinden Vitto en Jan 
elkaar ook in de exacte vakken. 

DOOR IRIS ROELANDS 

FOTO VIDEMUS (DAAN AB/RICK VAN DER LINDE) 

Hoe kwam deze muzikale uitvoering tot stand?
Vitto: “Ik ben vijf keer naar Veenendaal afgereisd, waar 
mijn opa en oma wonen, om daar te repeteren. Dat 
pakten we serieus aan. Al snel merkten we dat we het 
stuk in de vingers kregen. Het waren ook gezellige repe-
tities, want na afloop bleef ik altijd mee-eten.” 
Jan: “Spannend vond ik het wel, want op het USG zit 
een aantal goede violisten. Uiteindelijk heb ik erg 
genoten van het optreden, ik was heel tevreden. Al brak 
het zweet me kort voor het optreden nog even uit, toen 

ik merkte dat mijn bril niet meer in de binnenzak van 
mijn jasje zat. Zonder bril kan ik de bladmuziek niet 
goed lezen. Na enig nadenken en speurwerk vond ik  
de bril gelukkig op tijd terug in de toiletruimte van  
de school.”

Spelen jullie allebei al van jongs af aan muziek?
Jan: “Ja, ik was negen jaar toen ik begon. Mijn ouders 
speelden allebei piano, twee broers en mijn zus ook, 
en een broer cello. Wij woonden in Harderwijk naast de 
violist Henk Spruit, die later dirigent bij het Omroep Or-
kest zou worden. Ik heb even les gehad van hem. Daar-
na van een andere docent, die altijd met de bus vanuit 
Nunspeet kwam. In september 1944 stopte dat, omdat 
die busreis te gevaarlijk was geworden. Na de oorlog 
heb ik de viool weer opgepakt en ik ben door blijven 
spelen. In mijn studietijd in Delft, waar ik elektrotech-
niek deed, zat ik in het studentenorkest. Dat was heel 
was leuk om te doen én het was profijtelijk tijdens de 

groentijd van mijn studentenvereniging: orkestleden 
mochten zitten op een stoel, terwijl de groenen einde-
loos lang moesten staan. Later heb ik met een pianist 
veel als duo opgetreden. En er ontstond een klein 
koor, waarmee we vierstemmige koralen uitvoerden en 
Bachcantates. Die Bachcantates vroegen echter wel om 
een dirigent. Toen ben ik een avond op bezoek gegaan 
bij mijn oude buurman Henk Spruit, die me wat basis-
vaardigheden directie heeft uitgelegd, en ben ik gaan 
dirigeren. Nog later, toen ik werkte als docent wis- en 
natuurkunde bij het Christelijk Lyceum Veenendaal, 
is me die ervaring goed van pas gekomen. Ik richtte 
daar namelijk het schoolkoor op. Het koor bestaat nog 
steeds en geeft jaarlijks in december een concert. Ik 
bezoek dat trouw. Vitto is ook weleens meegegaan.”
Vitto: “Wat ontzettend mooi is om te zien, is dat ze 
altijd het oudste en het jongste koorlid even naar voren 
roepen. Dan staat mijn opa daar naast een leerling uit 
de tweede of derde klas.”

Vitto: “Ik ben op mijn zesde begonnen met pianoles-
sen. Voornamelijk klassiek, maar jazz kwam ook aan de 
orde. Tegenwoordig heb ik les van dezelfde pianoleraar 
als mijn oma. Hij bereidt mij ook voor op mijn auditie 
voor de vooropleiding conservatorium. Die opleiding 
zijn intensieve muzieklessen, die je een jaar lang voor-
bereiden op een conservatoriumopleiding. In februari 
moet ik een video opsturen van mijn uitvoering van 
mijn opgebouwde repertoire. Als de toelatingscommis-
sie dat goed genoeg vindt, mag ik nog een keer live 
komen auditeren. En vanaf januari doe ik mee aan het 
Prinses Christina Concours. Daar ga ik trouwens dezelfde 
vioolsonate van Franck spelen als op de AMOR-avond.”

Muziek lijkt een rode draad in jullie familie?
Jan: “Dat klopt wel, ja. Mijn ouders speelden piano, 
mijn opa was organist, mijn vrouw speelt piano, onze 
oudste zoon is componist en onze jongste dochter is 
operazangeres.”

Vitto: “Dat is mijn moeder.”
Jan: “Elke ochtend zing ik en studeer ik viool. Ook 
speel ik geregeld met mijn vrouw samen en met een 
oud-collega.”

Nog meer overeenkomsten tussen grootvader en 
kleinzoon?
Vitto: “Net als mijn opa heb ik een goede intuïtie voor 
de vakken wis- en natuurkunde. Wat ik na mijn eind-
examen ga studeren, weet ik nog niet. Maar het zal 
waarschijnlijk wel iets exacts zijn. Met de vooropleiding 
voor het conservatorium vul je niet je hele week.” 

GESLAAGDE AMOR-AVOND 
IN NIEUWE THEATERZAAL
De AMOR-avond in november was de eerste in de 
nieuwe theaterzaal. Daar passen ruim 300 toe-
hoorders in, maar door corona moest een groot 
deel van het concertpubliek de avond online 
volgen (met dank aan het Technisch Team voor het 
streamen). Leerlingen mochten de voorstelling wel 
live bijwonen. 
Er traden in totaal zo’n veertig leerlingen op. 
Solo, als duo, als band, er stond van alles op het 
programma. De bespeelde instrumenten liepen uit-
een van viool tot elektrisch gitaar en de muziek-
keuze van metal tot Bach. Het publiek was steeds 
even enthousiast. Hier wat korte commentaren van 
concertgangers: 
• David, klas 4: “Goede opkomst in een sfeervolle 

theaterzaal.” 
• Floris, oud-leerling: “Een muzikale avond om 

niet te missen!”  
• Cecilia Orban, docent klassieke talen:  

“Geweldige optredens van leerlingen uit klas 1 
tot oud-leerlingen!”

• Franz, klas 5: "Leuk vol programma met  
artiesten uit alle jaarlagen.” 

• Hanneke Faber, docent Muziek: “Goede samen-
werking tussen AMOR en het Technisch Team.” 

• Quinten, klas 4: “Een enerverende show met een 
enthousiast publiek zorgden samen voor een 
leuke avond!” 

“Ik vond het wel spannend,  
op het USG zit een aantal  
goede violisten”

AMOR-AVOND

Zesdeklasser Vitto, zijn opa Jan     en de vioolsonate van Franck
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ABSENTIECOÖRDINATOR 

 ‘Ik loop niet als boeman door school’
Sinds april heeft het USG een eigen absentiecoördi-
nator, Lieke Ploegmakers. Specifieke aandacht voor 
absentie werpt zijn vruchten af. “Leerlingen merken 
dat er wordt meegekeken. De absentie daalt.”

DOOR ROSA DRAAISMA/ FOTO MARTINJAN GAASBEEK

Wat doet een absentiecoördinator? 
“Ik monitor de totale absentie van de leerlingen. 
Wanneer iets opvalt, onderneem ik actie. Ik attendeer 
de mentoren regelmatig op openstaande absenties, die 
dan hierover met leerlingen in gesprek gaan. Leerlingen 
hebben na een ongeoorloofde absentie twee weken om 
actie te ondernemen. Soms waren ze wel geoorloofd 
afwezig, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Als de ouders 
hierover een mail sturen, wordt de absentie in Magis-
ter gecorrigeerd. Als er geen goede reden was voor de 
absentie, moet de leerling de uren verplicht inhalen. 
Ik laat daarbij de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk 
bij de leerlingen zelf, zeker bij oudere leerlingen. Ik 
vraag ze om een plan te maken hoe ze de uren gaan in-
halen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de toetsweek of de 
ontwikkelingsdagen. Ik vind het belangrijk om leerlin-
gen positief te benaderen en niet als een boeman door 
de school te lopen. Als leerlingen uren komen inhalen, 
zeg ik altijd dat het fijn is dat ze er zijn.”

Wat doe je als iemand meerdere keren ongeoorloofd 
absent is? 
“Ik heb een coachende rol. Ook de mentor heeft daarbij 
een verantwoordelijkheid: we kijken samen wie het op-
pakt. Soms roep ik leerlingen op voor een gesprek of ik 
zoek ze op op school. Samen bespreken we wat er aan 
de hand is: waar loopt de leerling tegenaan?

Ik vind het belangrijk dat een leerling gezien wordt. De 
redenen verschillen sterk: van leerlingen die regelmatig 
te laat zijn omdat ze lang met het openbaar vervoer 
moeten reizen tot leerlingen die aangeven geen zin te 
hebben of moeite hebben met opstaan. Soms spelen 
psychische klachten een rol. 

Als de absentie uit de hand loopt, schakelen we Leer-
plicht in. Gelukkig gebeurt dit weinig. Eerst is er dan 
een gesprek met de leerling, de ouders en de mentor. 
Vaak is sprake van speciale omstandigheden of psychi-
sche klachten. In dat geval doen we wel een melding 
bij Leerplicht, maar vervolgens is het traject anders.” 

Kijk jij ook naar geoorloofde absenties? 
“Zeker. Als iemand bijvoorbeeld meerdere keren onder 
schooltijd naar de tandarts gaat, neem ik contact op. Ik 
snap dat het soms lastig plannen is bij drukke tandart-
sen, maar het is wel de bedoeling om afspraken zo veel 
mogelijk buiten schooltijd te plannen. Bij zo’n absen-
tiemelding geef ik dan aan dat ik die deze keer goed-
keur, maar dat het voortaan buiten schooltijd moet. 
Het komt voor dat ouders hun kind absent melden om 
redenen die wij niet goed genoeg vinden, zoals het 
vieren van een verjaardag van een broertje. Dan neem 
ik contact op met de ouders om dit te bespreken. 
Als een leerling heel veel ziek is, neem ik contact op 
met de mentor. Die weet vaak al wat er aan de hand is. 
Als het nodig is, kunnen we het zorgteam of de school-
arts inschakelen.”

Welke rol hebben ouders?
“Ouders kunnen in Magister alle absenties zien: geoor-
loofde (groen) en ongeoorloofde (rood). Ouders bepalen 
zelf hoeveel ze daarmee doen: sommigen zitten er 
bovenop, anderen laten het los. Als ouders zich zorgen 
maken over absenties, dan kunnen ze mij mailen.

“Een jarig broertje is geen reden 

voor absentie”

Dikke boeken voor de vakantie
Zesdeklasser Nils Neisingh is sinds een jaar of  
drie veel aan het lezen. Of eigenlijk: veel aan het 
luisteren. Luisterboeken vindt hij namelijk ideaal 
voor het uur dat hij dagelijks op de fiets zit van huis 
naar school en vice versa. Hij heeft drie tips voor  
Vox-lezers/luisteraars.

DOOR NILS NEISINGH

! V 
oor mijn drie tips heb ik gezocht naar een over-
lappend thema. Ik ben uitgekomen op de lijn tus-

sen fictie en non-fictie. Zo zijn twee van de drie boeken 
geschreven vanuit een ik-persoon die erg lijkt op de 
schrijver en de derde beschrijft in non-fictie verhalen 
die voor ons fictief zijn, maar vroeger niet waren. Het 
zijn alle drie lange boeken en daarmee perfect voor de 
kerstvakantie.

2. STEPHEN FRY, TROY
Troy gaat, zoals de naam 
al aangeeft, over Troje, de 
stad die twee keer is geval-
len. In Troy toont Stephen 
Fry een duidelijk overzicht 
van de geschiedenis van 
Troje, met als belangrijk-
ste moment de Trojaanse 
oorlog. Hij baseert het 

non-fictieverhaal op oude geschriften, maar vooral 
op de Ilias van Homerus. Toen ik in de tweede en 
derde leerde over de Trojaanse oorlog, vond ik het 
erg lastig om het verband te vinden en een duide-
lijke tijdlijn van de geschiedenis van de Grieken 
te creëren. 
Dat kan ook voor u misschien het geval zijn aan 
tafel als leerlingen vertellen over wat ze hebben 
geleerd bij de Griekse les of bijvoorbeeld aan het 
leren zijn voor hun eindexamen. Het boek Troy 
helpt om de mythologie te begrijpen en om zo 
wellicht uw kinderen te begrijpen. Verder kan ik 
ook de andere twee boeken uit de trilogie erg 
aanraden (Mythos en Heroes).

3. NICO DROS, WILLEM DIE 
MADOC MAAKTE
Mijn favoriete jeugdschrijver 
is Jan Terlouw, vanwege zijn 
prachtige gave om een wereld 
te creëren. In het boek Pjotr 
bijvoorbeeld volgden we Pjotrs 
reis van Moskou naar Siberië. Het 
boek Willem die Madoc maakte 

lijkt hier erg op. Een kinderboek voor volwassenen. 
Daardoor is het een echte 'pageturner'. Het ver-
haal gaat over Willem, een mediëvist, die een oud 
geschrift in handen krijgt. Dat gaat over Madoc, een 
werk dat waarschijnlijk is geschreven door de myste-
rieuze auteur van Van den vos Reynaerde: ‘Willem die 
Madocke makede.’ Het grootste gedeelte van de ro-
man is het verhaal dat Willem (de mediëvist) rondom 
het geschrift bedacht.

1. ILJA LEONARD 
PFEIFFER, GRAND HOTEL 
EUROPA
Grand Hotel Europa is een 
boek dat gaat over twee 
verhalen, waarin Ilja  
Leonard Pfeijffer zelf cen-
traal staat. Ilja heeft een 
relatie met Clio, een Itali-
aanse kunsthistorica met 

een controversiële mening over toeristen. We lezen 
hoe ze elkaar ontmoeten en gaan samenwonen in 
Genua. Clio krijgt een baan aangeboden in Venetië, 
het epicentrum van toerisme in Europa. 
Het andere verhaal speelt zich af in Grand Hotel 
Europa, een prachtig oud hotel dat in financiële 
problemen verkeert. Het hotel is overgenomen door 
een Chinese eigenaar, die van het hotel een persi-
flage van Europa wil maken. Hij haalt oude schilde-
rijen weg en hangt er foto's van de Eiffeltoren voor 
in de plaats. Met name de vluchteling Abdul, die nu 
werkt als piccolo, wordt beschreven door Pfeiffer. 
Iedere keer leren we weer iets meer over Abdul en 
zijn reis naar Europa.  
Grand Hotel Europa is een roman vol maatschap-
pijkritiek. Kritiek op toerisme, de omgang met de 
vluchtelingencrisis en het 'verval' van Europa.

BOEKENTIPDRIE

V
O

X
 H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

W
W

W
.U

SG
Y

M
.N

L/
V

O
X

-H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
R

E
D

A
C

T
IE

V
O

X
H

IE
R

O
N

Y
M

I@
G

M
A

IL
.C

O
M

1918
V

O
X

 H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
W

W
W

.U
SG

Y
M

.N
L/

V
O

X
-H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

R
E

D
A

C
T

IE
V

O
X

H
IE

R
O

N
Y

M
I@

G
M

A
IL

.C
O

M

http://www.usgym.nl/vox-hieronymi
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi

	Pagina 03
	Pagina 04
	Pagina 05
	Pagina 06
	Pagina 08
	Pagina 10
	Pagina 12
	Pagina 14
	Pagina 16
	Pagina 18
	Pagina 19

	Button 1: 
	P7: 
	Button 3: 
	Button 5: 
	Button 4: 
	Button 2: 


