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VOORWOORD

“Als je wilt dat je kind omhoogklimt, dan moet je 
er niet bovenop gaan zitten.” Aldus juf Ank uit De 
Luizenmoeder. Haar wijze woorden gelden niet alleen 
voor basisschoolouders, maar zijn net zo goed toe-
pasbaar op ouders van pubers. 

! H 
et zijn gouden tijden voor helikopterouders, 
curlingouders en tijgerouders. Dankzij de moderne 

technologie kunnen kinderen nu veel beter dan voor-
heen in de gaten worden gehouden. Via hun mobiel zijn 
ze – althans in theorie – continu bereikbaar. Tracking- 
apps tonen waar ze buiten schooltijd uithangen. En in 
Magister kunnen ouders nauwgezet de verrichtingen van 
hun kroost volgen.  
Voor menigeen is een kind een project geworden dat 
moet slagen. Dat resulteert in bemoeienis met school-
werk – van werkstukken schrijven tot docenten aan-
spreken op slechte resultaten. Veel meer dan vroeger 
worden bijlessen en examentrainingen ingezet. Ook met 
de studiekeuze van hun kroost bemoeien hedendaagse 
ouders zich actief: zeker de helft van de collegezalen 
bij voorlichtingsdagen op universiteiten was precorona 
gevuld met ouders. (Er waren zelfs universiteiten die 
speciale oudervoorlichtingsdagen organiseerden, inclu-
sief ‘meet & greet’ met studenten.)
Onbestaanbaar in de tijd dat u en ik op school zaten. 
Slechte cijfers kon je tot je je rapport mee naar huis 
kreeg onvermeld laten, de bijlesmarkt bestond amper 
en ouders die meegingen naar de universiteit? Het idee 
alleen al! Daar ging je met klasgenoten heen, even een 
folder scoren en dan lekker de betreffende stad in. 
Ongetwijfeld waren er ook toen ouders met helikopter-, 
curling- of tijgerneigingen. Maar ze kregen veel minder 
de kans. En zijn we daar slechter van geworden? Betrok-
kenheid bij je kind is natuurlijk prima, maar soms mag 
het wel een onsje minder. Zelfstandigheid is ook een 
groot goed, en – heel cliché – fouten zijn er om van te 
leren. Uiteindelijk moeten onze bloedjes zich toch zelf 
redden in het leven. 
Net als juf Ank weten de professionele puberbegeleiders 
die USG-docenten zijn veel beter dat je kinderen moet 
loslaten. Al is dat soms nog zo moeilijk voor ouders. 
Tijdens interviews met de Vox zegt menig docent dingen 
in deze richting. Zo ook scheidend conrector Aad van 
Diemen, die na meer dan dertig jaar het onderwijs 
verlaat. Met “loslaten, écht loslaten” bewijs je je kind 

volgens hem een enorme dienst. “En niet naar school 
bellen over proefwerken of examens”, voegde hij daar-
aan toe in het afscheidsinterview verderop in deze Vox. 
Laten wij ouders dat ter harte nemen!  

Verder in deze Vox aandacht voor Aads opvolger Henk-
Jan van Zwieten en voor de nieuwe klassieke reis in 
het USG-assortiment: naar de Provence. Ook blikken we 
terug op de coronaperiode en op het eerste jaar met de 
nieuwe dagindeling. De decanen Guus Kers en Emiel van 
Rijsewijk vertellen wat zij aan studievoorlichting doen. 
De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad melden wat 
zij de laatste tijd hebben gedaan, en ook zijn er de 
vaste rubrieken Om en om (waarin vierdeklasser Nadieh 
de Haan vertelt hoe zij het USG ervaart) en de boeken-
tipdrie.

Na deze Vox stoppen drie redactieleden (onder wie  
ondergetekende) en een fotograaf. Mocht u de Vox- 
redactie willen komen versterken, dan kunt u zich mel-
den via redactievoxhieronymi@gmail.com

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam

De kunst van het loslaten
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VAN DE RECTOR

Wat voelde het goed om de afgelopen tijd eindelijk 
wat meer ouders te ontmoeten op de jaarvergadering 
van de Ouderraad, de contactouderavonden en bij de 
driehoeksgesprekken van leerjaar 1.

! I 
k had gedurende het afgelopen jaar natuurlijk al 
wel ervaren hoe betrokken ouders van het USG 

zijn, door mijn kennismaking met de ouders die zich 
actief voor school inzetten in bijvoorbeeld de MR, 
Ouderraad, mediatheek en voor de Vox. Tekenend was 
ook dat ik na mijn oproep om mee te denken over de 
inrichting van het chilldek in korte tijd talloze en- 
thousiaste en behulpzame reacties van ouders ontving. 
Ook bleken veel ouders bereid input te leveren op de 
vraag wat we de leerlingen op het USG willen meegeven 
op het gebied van maatschappelijke vorming. Maar nu 
kon ik dus eindelijk ook kennismaken met ouders die 
trots het optreden van hun eigen kind bij de jaarverga-
dering kwamen bekijken, of zich tijdens de driehoeksge-
sprekken verwonderden over de groei en het zelfinzicht 
van hun eersteklasser. 

Die driehoeksgesprekken zijn een nieuw onderdeel 
van het mentoraat in leerjaar 1 en vormen een mooie 
vertaling van de USG-waarden ruimte, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. Diezelfde waarden zijn aanleiding 
geweest om te starten met onze nieuwe dagindeling. 

Hoewel we uiteraard nog allerlei mogelijkheden voor 
verbetering zien, zijn we er heel trots op dat we zo’n 
grote onderwijsverandering goed met elkaar hebben 
weten neer te zetten. En dat in een jaar waarin corona 
wederom veel meer van ons vroeg. Er waren dagen dat 
ik ’s morgens mijn telefoon haast niet aan durfde te 
zetten uit angst dat er te veel zieken zouden zijn om 
nog iets van een lesrooster overeind te kunnen houden. 
Onze roostermakers hadden met de inroostering van 
de VVV-blokken al laten zien dat ze hun vak zeer goed 
verstaan, maar in het voorjaar hebben ze bewezen echt 
goud waard te zijn!

Gelukkig bleek de coronagolf net op tijd geluwd om 
de klassieke reizen en de GLOS-reis doorgang te laten 
vinden. Het was haast onbegonnen werk om met een 
onderbezet team in zo’n korte tijd alles conform de  
ter plaatse geldende coronamaatregelen georganiseerd 
te krijgen, maar dankzij de geweldige inzet van de be-
treffende reisbegeleiders is het gelukt om onze vijfde-
klassers en GLOS’ers een onvergetelijke ervaring  
te bezorgen. 

Als dank voor alles wat conrector Aad van Diemen al die 
jaren voor het USG heeft betekend, hebben we op 10 
juni uitgebreid afscheid van hem genomen. Dat had hij 
zo ontzettend verdiend! Voor mijzelf was het echt een 
groot geschenk om mijn eerste maanden op het USG te 
kunnen terugvallen op Aads ervaring en wijsheid. Ik 
hoop dat ik zijn wijze lessen nog lang op het USG in 
praktijk mag brengen en de cultuur die hij daar heeft 
opgebouwd mee in stand kan helpen houden. Henk-Jan 
van Zwieten heeft de afgelopen maanden al laten zien 
een waardig opvolger van Aad te zijn.  
Het is iedere dag weer genieten om met zo’n fijn team 
onderwijs te verzorgen voor zulke geweldige leerlingen!

Stéphanie Bakker, rector USG

Fijn om meer ouders te zien

De coronagolf was net op tijd 

geluwd voor de klassieke reizen 

en de GLOS-reis 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad  
is adviseren over of instemmen met zaken waarover 
de schoolleiding beslissingen wil nemen. 
De afgelopen tijd is de MR (bestaand uit USG- 
personeelsleden, ouders en leerlingen) door de 
schoolleiding weer betrokken bij tal van onderwer-
pen. We noemen hier een paar belangrijke zaken. 

BEGROTING
Eind 2021 heeft de MR ingestemd met de begroting 
voor 2022. De financiële commissie van de MR heeft 
van tevoren uitleg gekregen van de schoolleiding.  
We hebben afgesproken dat de financiële commisie 
voortaan ieder kwartaal een update krijgt van de 
schoolleiding. Zo krijgen we een beter beeld van de re-
latie tussen beleid en begroting. Dit is ook nodig omdat 
alle scholen extra geld krijgen vanwege corona: de NPO- 
gelden. De besteding van deze bedragen is bij het 
begin van het schooljaar goedgekeurd door de MR, maar 
toen al was duidelijk dat er in de loop van het school-
jaar aanpassingen en verdere invulling zouden komen. 
Het onderwerp NPO-gelden staat bijna iedere MR- 
vergadering op de agenda. De schoolleiding heeft het 
beleid uitgewerkt in het Activiteitenplan. Tijdens een 
van de vergaderingen hebben we meegedacht en gead-
viseerd over dit plan. 

REIZEN
Ook de afgelopen maanden heeft de MR veel gespro-
ken over de reizen. De oudergeleding heeft proactief 
meegedacht over wat wel kan/kon, en onder welke 
voorwaarden. Lange tijd was het erg spannend en is 
een veelvoud aan scenario’s besproken. Gelukkig is dit 
voorjaar een groot deel van de reizen doorgegaan. Wij 
hebben veel waardering voor de docenten die veel extra 
tijd in de organisatie hebben moeten stoppen!
Op dit moment (juni 2022) houdt het reisprogramma 
ons nog steeds bezig. De afgelopen twee maanden is 
gebleken dat er significant meer ouders dan in het ver-
leden niet betalen voor de reis van hun kind. Hoogst-
waarschijnlijk zijn de twee belangrijkste oorzaken:  
1. Nieuwe wet sinds zomer 2021 die scholen verplicht 
dat een bijdrage van ouders voor schoolactiviteiten 
altijd een vrijwillig karakter moet hebben. Een leerling 
moet altijd meekunnen, betaald of niet. 2. Een aantal 
ouders heeft minder te besteden door corona en de 

recente inflatie. Daarnaast vermoeden we dat, doordat 
lange tijd onzeker was of de reizen zouden doorgaan, 
ouders niet ineens het bedrag voor zo’n buitenlandse 
reis konden betalen. Via een aanvraag bij de rector kun-
nen ouders die een reis niet kunnen betalen een beroep 
doen op het Willebrordusfonds, maar blijkbaar biedt 
dit niet voldoende garantie. Als deze trend volgend 
schooljaar doorzet, is de financiering van de reizen 
niet meer rond te krijgen. De schoolleiding heeft een 
aangepast reisprogramma, waarbij de optionele reizen 
worden geschrapt, voorgelegd aan de MR. Dit plan is op 
dit moment nog onderwerp van discussie.

ANDERE ONDERWERPEN
Andere belangrijke onderwerpen in de afgelopen maan-
den waren de evaluatie van de nieuwe dagindeling, 
de inzet van de absentiecoördinator, het afscheid van 
Aad van Diemen en de aanstelling van Henk-Jan van 
Zwieten als nieuwe conrector. Leerling Casper Voogd zat 
namens de leerling- en oudergeleding van de MR in de 
beoordelings- en adviescommissie.  

VERKIEZINGEN
Helaas bleek afgelopen tijd dat Eveline Eckelboom, 
ouderlid van de MR, het onverwacht te druk met haar 
werk had. Omdat dit binnen één jaar na haar aantreden 
als MR-lid was, mochten we de nummer twee van de 
verkiezingen van vorig jaar benaderen. Sander de Fost 
(ouder van een zoon in de eerste en de tweede klas) 
was gelukkig nog enthousiast en is dus sinds april de 
vervanger van Eveline. 
Inmiddels zitten Doremieke Kruithof en ik alweer bijna 
drie jaar in de MR, dus onze termijn zit er bijna op. Wij 
willen graag andere ouders de kans geven om via de MR 
mee te praten en te beslissen over beleidszaken op het 
USG, dus daarom zullen we nog voor de zomervakantie 
verkiezingen organiseren. Meld je bij ons aan als je 
jezelf verkiesbaar wilt stellen!

Voor meer informatie over de MR: www.usgym.nl/mede-
zeggenschap, en voor vragen en opmerkingen is de MR 
bereikbaar via medezeggenschapsraad@usgym.nl. 

Elske Bosma, voorzitter MR (mede namens de andere 
ouders van de oudergeleding, Doremieke Kruithof en 
Sander de Fost)

Bericht van de MR
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TERUGBLIK CORONA

Twee jaar corona heeft veel gevolgen gehad, ook 
voor het USG. De Vox blikt terug met Paula Mostert, 
conrector onderbouw. “De lat ligt nu lager, maar 
leerlingen leren nog steeds meer dan de landelijke 
eisen.”

DOOR ROSA DRAAISMA

Hoe kijk je terug op de afgelopen twee coronajaren? 
“Met een treurig gevoel, maar ook met het gevoel dat 
we het met zijn allen goed hebben gedaan. Ik ben trots 
dat we er onder moeilijke omstandigheden goed in zijn 
geslaagd om alles aan de gang te houden. Er waren 
veel verschillende maatregelen en we moesten snel 
handelen, vaak in weekenden of vakanties. In een mum 
van tijd hebben we online lessen opgezet. We hebben 
veel met vakgroepen overlegd hoe we alles het beste 
konden oppakken. Steeds hebben de docenten alles 
gedaan om leerlingen zo veel mogelijk mee te geven en 
goed te begeleiden. Het gevoel verantwoordelijk te zijn 
voor kinderen is nog nooit zo veel aangesproken. Alle 
collega’s hebben zich in razend tempo ontwikkeld. Daar 
kijk ik trots op terug. 
Maar ik ben ook treurig, want we zien de gevolgen bij 
leerlingen en bij docenten. De afgelopen periode heeft 
veel van iedereen gevraagd. In het staartje van de 
laatste golf kregen we voor het eerst te maken met veel 
ziekmeldingen. Daarvoor hadden we het in vergelijking 
met andere scholen goed voor elkaar: we hoefden heel 
lang geen klassen naar huis te sturen. De werkdruk was 
hoog: het team is vermoeid. Gelukkig heeft het niet ge-
leid tot langdurige uitval. Ik hoop dat we nu in rustiger 
vaarwater terecht zijn gekomen.”

Wat voor gevolgen zien jullie?
“We zien dat er leerlingen zijn die het juist goed deden 
onder de coronamaatregelen. Zij hebben baat bij minder 
prikkels en het zelf bepalen van hun tempo. Een be-
hoorlijk grote groep leerlingen heeft een stuk ontwikke-
ling gemist, en dan met name in de executieve functies. 
Thuisonderwijs doet veel meer beroep op vaardigheden 
als doorzetten, concentreren, plannen en op jezelf 
reflecteren. Docenten konden hierbij minder ondersteu-
nen. Leerlingen hebben hierdoor te kleine stappen ge-
zet, en dat merk je aan de resultaten. Dan is er nog een 
groep leerlingen die in het thuisonderwijs even goed 

presteerde als op school. Dit zijn vooral leerlingen die 
getalenteerd zijn in de executieve functies. Het gevolg 
is dat de verschillen onderling groter zijn dan ooit.  
Je ziet altijd niveauverschillen in een klas, maar corona 
heeft deze verschillen verder vergroot. 
Ook op sociaal gebied zien we gevolgen. Corona heeft 
nog duidelijker gemaakt dat de rol van school breder is 
dan alleen lessen en hoe belangrijk het sociale aspect 
is voor het welbevinden. Leerlingen leren op school ook 
sociaal vermogen. Dit is een vorm van impliciet leren: 
alleen al door in een klas te zijn met andere leerlingen, 
zijn er sociale leermomenten. Dat moeten leerlingen 
inhalen. De sociale interacties die normaal alleen in 
het eerste jaar plaatsvinden, zie je nu nog in de derde: 
gedoe over meefietsen bijvoorbeeld. 
In iedere sectie is iemand verantwoordelijk voor een 
specifiek leerjaar, om per leerjaar de gevolgen te vol-
gen. In het eerste jaar zie je bijvoorbeeld dat het 
urgentiebesef niet goed ontwikkeld is. Leerlingen mis-
sen deadlines en denken dat iets morgen nog wel ge-
maakt kan worden. In de hogere leerjaren zien we veel 
uitstelgedrag. De afgelopen jaren hebben we verschil-
lende momenten aangeboden voor toetsen. Leerlingen 
kiezen vaak voor het laatst mogelijke moment. 
Soms is dat noodgedwongen, bijvoorbeeld vanwege 
quarantaine. Maar ook leerlingen van wie wij denken 
dat ze al eerder klaar waren voor de toets, kiezen voor 
de laatste mogelijkheid.”

PSYCHOLOGISCHE HULP
Wat voor sociaal-emotionele gevolgen zien jullie?
“Ter illustratie: vorig schooljaar hadden in het tweede 
leerjaar alleen al 25 leerlingen psychologische hulp 
nodig. De tweede klas is altijd een moeilijk jaar, omdat 
de stof moeilijker wordt en leerlingen midden in de 
puberteit zitten. Daar kwam nu het sociale isolement 
bovenop. Het wekelijks overleg met mentoren bleef 
gehandhaafd en we hebben iemand extra aangenomen 
voor mentale ondersteuning aan leerlingen die dat 
nodig hebben. Die persoon is ook nu nog in huis. 
We zijn dit jaar gestart met een werkgroep persoons-
vorming, die aan de slag gaat met het ontwikkelen van 
een leerlijn. Persoonsvorming komt impliciet tot stand, 
en naar school gaan heeft hierop een positieve in-
vloed. Als gevolg van corona heeft persoonsvorming de 
komende jaren meer aandacht nodig.”

 ‘Corona heeft de verschillen       tussen leerlingen vergroot’
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TERUGBLIK CORONA

Hoe staat het met de leerachterstanden?
“Uiteraard kan het per leerling verschillen, maar over 
het algemeen valt het erg mee met de leerachter-
standen. Zeker als je het vergelijkt met het landelijke 
beeld. Als je het vergelijkt met pre corona, stellen we 
nu wel wat lagere eisen. We hebben in de vakgroepen 
steeds het programma tegen het licht gehouden: wat 
is haalbaar? We hebben op verschillende manieren het 
programma bijgesteld. We zijn een gymnasium: ook met 
een wat lagere lat leren leerlingen meer dan de landelij-
ke eisen. 
We hebben kansrijk bevorderd: bij twijfel zijn leerlingen 
overgegaan. Onder andere vanuit het mentoraat hebben 
we die leerlingen ondersteuning geboden en ze wat 
langer de tijd gegeven om het niveau te halen. In de 
meeste gevallen is dat goed uitgepakt.”

MEER MAATWERK
Zijn er ook positieve ontwikkelingen aan corona?
“We hebben in coronatijd meerdere dingen ontwikkeld 
waar we mee blijven doorgaan. Eén daarvan is dus de 
aandacht voor persoonsvorming. Een ander voorbeeld is 
de mogelijkheid voor derde- en vierdeklassers om in de 
laatste periode van het schooljaar te stoppen met een 
vak dat niet in hun definitieve profiel komt. Dit kan, 
omdat op dat moment de kerndoelen van de overheid 
al zijn behaald. We zijn hier noodgedwongen in coro-
natijd mee begonnen, maar het past goed in onze visie 
om leerlingen bewust te maken waarmee ze bezig zijn 
en zelf keuzes te laten maken. We zien dat het mes 
aan twee kanten snijdt. De leerlingen kunnen zich in 
de laatste periode concentreren op de vakken waarmee 
ze wel doorgaan. En de klassen zijn bij keuzevakken in 
deze laatste periode kleiner: daar zitten de leerlingen 
die doorgaan, dat biedt mogelijkheden tot verdieping.
Ook zijn we kritischer gaan kijken welke toetsen 
noodzakelijk zijn. Dit schooljaar werden we geconfron-
teerd met een schoolsluiting in de toetsweek voor de 
kerstvakantie. We hebben bij het inhalen afgewogen of 
de toets voor een jaarlaag of een individuele leerling 
noodzakelijk is. Soms is een toetsmoment nodig om te 
weten hoe een leerling ervoor staat, maar dat geldt niet 
altijd. We zijn hierin dus meer maatwerk gaan bieden. 
Vorig jaar bleek het verschil tussen leerlingen bij Grieks 
na het tweede leerjaar erg groot. Daarom hebben we 
besloten te differentiëren. 

De groep die extra ondersteuning nodig had en ge-
motiveerd was om de achterstand in te halen, krijgt 
wekelijks een uur extra Grieks. Daarnaast hebben we 
groepen die het reguliere programma volgen en een 
groep die versneld door de stof gaat en daardoor tijd 
heeft voor verdieping. Dit is zo goed bevallen, dat we 
het voortzetten. 
We hebben met thuisonderwijs meer feedback moeten 
geven op het werk van leerlingen, omdat ze hun werk 
moesten inleveren. We hebben daarom als team geke-
ken naar het geven van feedback en we zijn ons meer 
bewust van de waarde hiervan voor leerlingen.
Tot slot hebben we de studiewijzers verbeterd. Die zijn 
nu allemaal volgens hetzelfde format en voor ieder vak 
het startpunt. Zo heeft corona ons ook mooie dingen 
opgeleverd: we bieden nu nog meer maatwerk.” 

 ‘Corona heeft de verschillen       tussen leerlingen vergroot’

De hal van het USG, mei 2020
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AFSCHEID AAD VAN DIEMEN

‘Qua sfeer is het USG toch       altijd nog kleinschalig’
Eigenlijk zou Aad van Diemen, conrector bovenbouw, 
het USG al anderhalf jaar eerder vaarwel zeggen. 
Toen rector Marieke Folkers haar vertrek aankondig-
de, werd hem gevraagd langer te blijven vanwege de 
continuïteit van de schoolleiding. Dat deed hij, maar 
per 1 maart is hij echt gestopt. “De reuring van 
school zal ik wel missen.”

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

“Veel mensen denken dat je in het onderwijs jaar in jaar 
uit hetzelfde doet, dat elke dag hetzelfde is. Maar dat is 
absoluut niet zo. Er is altijd hectiek met al die jongeren 
in huis, daar hou ik van”, zegt Aad. “Het is een mooie 
werkomgeving.”
Hij bracht bijna 45 jaar door in het onderwijs, het 
grootste deel op het USG. Dat hij docent wilde worden, 
bedacht hij ergens aan het eind van zijn middelbare-
schooltijd (Bonaventura College, Leiden). Overigens 
wilde Aad als kind paus worden. Grinnikend: “Adrianus 
de tweede, dat leek me wel wat.” 
Maar het werd een studie geschiedenis, in Leiden. Na 
een tijdje kwam daar economie bij. “Dat deed ik als 
bijvak, en ik bleek het hartstikke interessant te vinden 
omdat het veel met maatschappelijke ontwikkelingen te 
maken heeft.” Al halverwege zijn studie begon Aad met 
lesgeven, op een mavo in Hazerswoude. Na een paar 
jaar ging hij ook aan de slag op het Laurenscollege in 
Hillegersberg. Vanaf april 1986, inmiddels wonend in 
Utrecht, is hij het Laurenscollege gaan combineren met 
economie op het USG. “In Rotterdam werkte ik op een 
scholengemeenschap. Ze waren daar al veel meer op 
leerlingen gericht

GEVARIEERD
Begin jaren negentig volgde Aad een schoolleidersop-
leiding, maar hij deed daar aanvankelijk niks mee: hij 
werd vader en ging parttimen. Hij werkte weer volle-
dig toen in 2000 de functie van conrector op het USG 
vacant kwam. “Ik dacht: het USG moet veranderen, en 
heb gesolliciteerd. Lesgeven is heel leuk, maar ik wilde 
ook wel graag wat meer.” Een jaar later trad Hanneke 
Taat aan als rector. Samen met Erik Kamerbeek hebben 
ze jarenlang de school geleid. “Je bent verantwoorde-
lijk voor de hele school. Het is heel breed, er komt van 
alles om de hoek kijken: onderwijs, financiën, facilitair, 

marketing et cetera. Je hebt met leerlingen en collega’s 
te maken, maar ook met allerlei externe instanties, met 
het NUOVO-bestuur, met ouders. Heel gevarieerd en in-
teressant. Het is compleet anders dan het docentschap. 
Ik heb het met ziel en zaligheid gedaan en, zoals ik het 
heb ingevuld, is het ook hard werken.”
 
LOSLATEN
Het aantal leerlingen is verdrievoudigd sinds Aad 
begon, van zo’n 350 naar ruim 1100. “Dat maakt dat je 
niet meer alle namen weet, maar wel de gezichten. De 
schoolleiding staat ’s morgens vaak bij de ingang, dan 
zie je ze en kun je ook makkelijk even iemand aan-
spreken. ‘Goh, ik hoorde dat je opa is overleden’, dat 
soort dingen. Qua sfeer is het USG toch altijd nog wel 
kleinschalig.”
Leerlingen zijn volgens Aad in de loop der tijd niet zo 
erg veranderd. “Ik heb wel het idee dat ze gezeglij-
ker zijn geworden. In de jaren negentig was er meer 
strijd, nu nauwelijks meer. We hebben hier heel prettige 
leerlingen.” Hij vindt vooral de midden- en bovenbouw 
leuk. “Sommigen vinden die leeftijdscategorie hangen-
de lummels. Maar ik vind het juist geweldig volk! Zeker 
op onze school. Ze zijn heel slim, zijn gevat, hebben 
weerwoord, vaak ook met veel humor. Ik heb trouwens 

Aad van Diemen aan het begin van zijn carrière
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‘Qua sfeer is het USG toch       altijd nog kleinschalig’

AFSCHEID AAD VAN DIEMEN

niks tegen de onderbouw hoor, maar in lessen kun je 
wat meer kwijt aan oudere leerlingen.”
De USG-ouders vindt Aad grosso modo ook prima. “Dat 
de school in de coronaperiode vanwege de ventilatie op 
een gegeven moment al dichtging voordat dat van de 
overheid moest, begreep niet iedereen. Maar de meeste 
ouders zijn heel redelijk.” Heeft hij nog een wijze raad 
voor ouders over hoe ze het best met hun kinderen 
kunnen omgaan? “Loslaten. Echt loslaten. Belangstel-
ling tonen voor je kind, maar niet meer dan dat, daar 
bewijs je je kind een enorme dienst mee − tenzij er iets 
serieus aan de hand is natuurlijk. En niet naar school 
bellen over proefwerken of examens.”
 
VERANTWOORDELIJKHEID
Het onderwijs is flink veranderd in al die jaren. “Als je 
naar onze school kijkt zijn we als docenten veel meer 
gaan praten over hoe we het onderwijs aanpakken 
en hoe we met leerlingen omgaan. Onderwijs is heel 
gevoelig voor hypes, je moet altijd proberen je eigen 
koers te varen. Een aantal thema’s op de agenda zetten 
en die dan vasthouden. In de jaren negentig had je één 
studiedag per jaar. We boffen met de hoeveelheid ont-
wikkeldagen die we nu hebben, die zijn heel waardevol 
om met elkaar over het onderwijs na te denken.”
De cultuur op het USG is dat er heel veel kan. “Chi-

nees, Spaans, HPG, bij de debatclub, je kunt hier van 
alles. Ook wij staan steeds weer verbaasd over hoeveel 
leerlingen aankunnen. Maar als je niet wilt dan hoeft 
het niet, dat is ook geen probleem. Met de nieuwe 
dagindeling en de VVV-blokken is daar nu bij gekomen 
dat we leerlingen nog meer ruimte geven om hun eigen 
keuzes te maken. En ook meer verantwoordelijkheid. Ze 
kunnen nu aangeven dat ze geen vier uur natuurkunde 
nodig hebben omdat ze alles snappen en die tijd liever 
voor iets anders gebruiken. Mentoren hebben daar een 
belangrijke rol in, die moeten zorgen dat ook timide 
leerlingen uit de verf komen.”
 
EXCELLENT
Wie weleens een diploma-uitreiking op het USG heeft 
meegemaakt, weet dat Aad in zijn toespraak vaak 
aandacht vroeg voor leerlingen bij wie het niet allemaal 
over rozen ging. Het verbaast dan ook niet dat hij, ge-
vraagd naar bijzondere momenten tijdens zijn USG-tijd, 
als eerste noemt de diploma’s voor leerlingen die het 
ondanks moeilijke situaties tóch lukte om de eindstreep 
te halen. “En dan bedoel ik niet moeilijk door stress 
over cijfers en leren, maar leerlingen die het moeilijk 
in of met het leven hebben.” Het baart hem zorgen dat 
deze groep de laatste jaren – zeker ook sinds corona 
– groeit. “We hebben een best goed ondersteunings-
team, maar we hebben helaas niet de middelen om deze 
leerlingen structurele oplossingen te bieden.”
Als andere bijzondere momenten noemt hij de verhui-
zing naar de IBB-laan (“Het oude gebouw was mooi, 
maar er viel geen onderwijs in te geven. Hier is het veel 
fijner”) en de toekenning van het predicaat ‘excellente 
school’. “Niet zozeer vanwege dat woord, maar omdat de 
inzet van het team werd beloond.” Hoogtepunten vond 
hij ook de reünies bij lustra. “Leuk om oud-leerlingen 
weer terug te zien, al weet ik dan vaak hun namen niet 
meer. Guus Kers weet dat wel, knap irritant is dat.”
 
REURING
Aad kijkt tevreden terug op zijn USG-tijd en is blij  
met wat er met de school is bereikt. “Ik heb er een 
waanzinnige, prachtige tijd gehad. Met plezierige  
collega’s, fijne leerlingen en veel gezelligheid.”  
De reuring van school mist hij wel, maar het werk niet. 
“Ik heb een heel ander levensritme nu. Het is wel lekker 
dat er niks hoeft.” Aad van Diemen nu
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EVALUATIE NIEUWE DAGINDELING

Aan het begin van dit schooljaar zijn de leerlingen 
met de nieuwe dagindeling gestart. De school werkt 
nu met lesblokken van tachtig minuten, VVV-uren, 
een dagstart en een dagslot. Inmiddels hebben 
docenten en leerlingen ondervonden hoe dat gaat. 
Een goed moment voor een tussentijdse evaluatie 
met rector Stéphanie Bakker.

DOOR MAARTEN BODDAERT / FOTO ANNELIEN NIJLAND

! I 
n 2019 werd het besluit genomen om een nieu-
we dagindeling in te voeren, maar door alle 

coronamaatregelen werd dit uitgesteld tot afgelopen 
zomer. Direct na de zomervakantie gingen docenten 
en leerlingen ermee aan de slag. In het najaar was de 
dagindeling een van de belangrijkste onderwerpen van 
gesprek tijdens het ‘collegiaal waarderend onderzoek’ 
dat door collegadocenten van NUOVO werd uitgevoerd. 
Vervolgens is in januari alle leerlingen in een schrifte-
lijke enquête gevraagd naar hun bevindingen over de 
nieuwe dagindeling.

CONCENTRATIEBOOG
De conclusies zijn bemoedigend vindt Stéphanie: “Over 
het algemeen is men heel tevreden. Met het tachtig-
minutenrooster hebben de leerlingen meer rust op een 
dag. De langere lesblokken maken bovendien dat er 
meer ruimte is om individuele leerlingen te begeleiden. 

In het algemeen heeft de leerling ook minder huiswerk, 
omdat meer huiswerk tijdens de les al wordt gedaan. 
Bovendien hebben ze voor minder vakken huiswerk voor 
de volgende dag. 
Een verbeterpunt wat betreft de bovenbouwleerlingen is 
dat sommige docenten nog te lang aan het woord zijn. 
Voor sommige leerlingen is de concentratieboog wel erg 
lang. Een aantal vaksecties is nog aan het stoeien met 
de overgang van drie naar twee contactmomenten per 
week, maar over het algemeen zijn collega’s tevreden 
met de langere leseenheden, omdat bij de korte lesuren 
veel tijd verloren ging bij het wisselen van lokaal en 
het starten van de les en de bel alweer ging als je net 
de diepte in ging.”

VERKEERDE KEUZE
Wat betreft de VVV-uren is men in het algemeen ook erg 
positief. Stéphanie licht toe: “Docenten kunnen in deze 
blokken onderwerpen aanbieden die nauw aansluiten 
bij hun eigen expertise en belangstelling. Er ontstaat 
ook allerlei vakoverstijgend aanbod doordat collega’s 
van verschillende secties samen een VVV-blok aanbie-
den. Leerlingen maken steeds meer hun eigen keuzes 
en de meeste kinderen lukt dat goed. Soms merken wij 
dat ouders via hun kind de keuzes proberen te sturen, 
maar laat de leerlingen maar eens een verkeerde keuze 
maken, daar leren ze ook van. Het gaat ons ook om het 

Veel tevredenheid over      het nieuwe rooster

De VVV-blokken robotica zijn populair en zitten daardoor snel vol.10
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aanleren van eigen verantwoordelijkheden. Bovendien: 
vier van de vijf leerlingen zijn tevreden met het aanbod 
van de VVV-uren. Ik zie ook duidelijk een verandering 
in de houding van leerlingen: steeds actiever kiezen 
leerlingen zelf hun eigen VVV-blokken. Ook kiest een 
flink deel van de leerlingen een blok zelfstudie om in 
stilte te kunnen werken. Er is duidelijk een behoefte 
aan meer fysieke vakken zoals lichamelijke opvoeding 
en yoga of om praktisch bezig te zijn, zoals bij robotica 
of het doen van proeven. Wij proberen steeds meer in 
te spelen op die behoefte.”

ENORME KLUIF
Een probleem bij de VVV-uren is dat blijkt dat sommige 
blokken erg populair zijn, zoals versterkingsuren wis-
kunde en Latijn en de verbreding en verdieping 
bij de praktische vakken (zoals kunst, robotica en gym). 
Hierdoor is er niet voor iedere leerling een plekje in 
het VVV-blok: “Dit blijkt inderdaad niet altijd te lukken. 

Een leerling die is uitgeloot krijgt echter voorrang in 
het eerstvolgende kwintaal. Daar waar het kan proberen 
wij ook verder uit te breiden bij de vakken waar die 
behoefte groot is, maar dat is roostertechnisch een 
enorme kluif. Gelukkig hebben we bijzonder goede 
roostermakers in dienst. Vanuit veel andere scholen 
kwamen ze bij ons kijken hoe wij het voor elkaar 
krijgen met dat rooster!”  
Wat echt nog beter kan, zijn de invulling van dagstart 
en dagslot. “Het dagslot wordt goed gebruikt voor 
individuele gesprekken, ondersteuning en bijeenkom-
sten van leerlingverenigingen. Maar die dagstart ligt 
wat lastiger. Vooral midden- en bovenbouwleerlingen 
beschouwen de dagstart als slaaptijd en voelen het 
bijna als straf dan op school te moeten zijn. Helemaal 
logisch gezien de biologische klok van pubers, maar 
het beperkt wel de mogelijkheden om maatwerk voor 
een leerling te leveren. En juist dat maatwerk was een 
belangrijke gedachte achter de nieuwe dagindeling.”

STUDIERESULTATEN
Of de nieuwe dagindeling heeft geleid tot betere stu-
dieresultaten blijkt lastig te beoordelen. “In verband 
met corona is het ingewikkeld de resultaten van dit 
jaar te vergelijken met die van eerdere schooljaren. Het 
is moeilijk uiteen te rafelen wat de effecten van twee 
jaar corona-onderwijs en wat de effecten van de nieuwe 
dagindeling zijn. De intentie van de nieuwe dagindeling 
was overigens niet om de resultaten te verbeteren − die 
waren echt al goed genoeg − maar om het welbevinden 
van leerlingen te vergroten.” 

Veel tevredenheid over      het nieuwe rooster

EVALUATIE NIEUWE DAGINDELING

HOE ZIT HET OOK 
ALWEER MET DIE NIEUWE 
DAGINDELING?
De nieuwe dagindeling bestaat uit:

• Blokuren: een normale les duurt vanaf het 
begin van dit schooljaar tachtig minuten. Naast 
lessen van tachtig minuten zijn er ook enkele 
lessen van veertig minuten. Dit is nodig om de 
‘drie-uursvakken’ goed te kunnen aanbieden. 
Twee blokuren zou dan te veel zijn, één blokuur 
te weinig. Per dag heeft een leerling minder 
vakken. Dit creëert rust: minder wisselingen op 
een dag en voor minder vakken heeft de leerling 
huiswerk.

• VVV-blokken: VVV staat voor verdieping, 
verbreding, versterking. Iedere leerling heeft 
per week twee VVV-blokken. Een van de twee 
VVV-blokken mag de leerling ook vervangen door 
een blok zelfstudie. Mentoren helpen leerlingen 
bij het maken van een goede invulling, maar de 
keuze is uiteindelijk aan de leerling, die op deze 
manier leert verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
leerproces te nemen.  

• Dagstart en dagslot: deze zijn bedoeld voor 
afspraken met de mentor, voor studiecoaching, 
voor begeleiding bij het profielwerkstuk, voor 
vakinhoudelijke ondersteuning en om de leerlin-
genverenigingen bijeen te laten komen.

‘Vooral midden- en 
bovenbouwers beschouwen de 
dagstart als slaaptijd’
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KLASSIEKE REIS

Na twee jaar zonder klassieke reis had deze lichting 
vijfdeklassers geluk: de reis ging door! En er was 
een primeur. Naast Griekenland, Rome en Campanië 
was er een vierde bestemming: de Provence. Hoe dat 
was? Dat vertellen coördinatoren Ruben Poelstra, 
Jarrish Ramcharan en twee leerlingen.

DOOR ALEIDA BOS

Vanwaar een vierde bestemming voor de 
klassieke reizen?
Ruben: “Het USG is al jaren aan het groeien en de 
groepen werden te groot voor de drie andere reizen. 
Daarom vroeg de schoolleiding aan de sectie klassieke 
talen wie het leuk vond na te denken over een vierde 
bestemming. Dat wilde ik wel. Ik had twee ideeën. 
Ofwel Turkije, omdat daar veel Griekse stadstaten 
waren. Ofwel de Provence in Frankrijk. Daar was ik zelf 
een aantal keer geweest, ik had er mooie Romeinse 
steden gezien, dat vond ik wel vet. Turkije viel af 
vanwege de politieke onrust, toen bleef Frankrijk over. 
Ik ben me erin gaan verdiepen, maakte een reisopzetje 
en heb het programma gepitcht bij de schoolleiding. 
Die keurde het goed.” 
Jarrish: “Vanaf dat moment coördineerden we het 
samen. Toen duidelijk werd dat het echt doorging, 
in april, gingen we hard aan de slag met de 
verdere inhoudelijke invulling, planning, hotels 
definitief maken... In maart gingen we samen op 

voorbereidingsreis. We wisten al wat over de Provence, 
maar steden als Arles of opgravingen zoals Vaison-
la-Romaine hadden we allebei nog nooit gezien. Het 
was fijn om daar gelopen te hebben zonder leerlingen, 
zodat we, als we er zouden lopen mét leerlingen, wisten 
hoe en wat. Tijdens de trip hebben we het programma 
helemaal kunnen vaststellen. Daardoor voelden we ons 
tijdens de reis thuis en konden we de groep goed op 
sleeptouw nemen.”
 
Hoe stelden jullie de rest van het team samen?
Jarrish: “Het leek ons handig om twee classici mee te 
hebben en twee docenten Frans. Dus kwamen Juul van 
der Harst en Sonia van den Broek bij ons team. Tijdens 
onze voorbereidingsreis hebben we ze bestookt met 
foto’s en allerlei andere handige info. Na terugkomst 
hebben Ruben en Sonia een voorbereidingsles gegeven 
en Juul en ik.”  

Ruben: “De les van Sonia en mij was veel theorie én 
vroeg in de ochtend. Die deed het nog niet supergoed. 
Eenmaal in de Provence komt het veel beter aan, dat 

Bestemming: de Provence

‘Zelfs leerlingen zonder Frans 
bestelden hun drankje in het 
Frans’

TESS STEFFERS: 'VEEL HERKENDEN WE VAN LATIJNSE LES'
Wat was het mooiste bouwwerk dat je hebt gezien tijdens de reis? “Het Romeinse theater van Orange. 
Verder was Orange saai, er waren niet eens leuke winkeltjes! Maar dit theater was prachtig. De bouwstijl 
herkenden we meteen. Uit de cultuurtoets, één week voordat we op reis gingen.”
Herkende je veel van je lessen Latijn? “Heel veel van wat er over de geschiedenis en de cultuur werd 
verteld tijdens de reis wisten we al. Daar hebben we het de hele vijfde klas zo’n beetje over gehad bij Latijn. 
We konden alle vragen van de docenten beantwoorden. Daar waren zij verbaasd over, maar we hadden ge-
woon goed opgelet tijdens de les.”
Hoe vond je het, voor zo’n eerste Provencereis? Heb je nog tips voor de volgende keer? “De bestemmin-
gen waren interessant en leuk, de planning was goed, alles klopte qua tijd. Het enige was dat soms reserve-
ringen voor restaurants niet waren gelukt. Dan moesten we het eten bij nader inzien zelf regelen. Dat was 
het enige hoor, voor de rest was het perfect. We waren allemaal verbaasd hoe goed het ging, de eerste keer 
is toch een test.”
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KLASSIEKE REIS

Bestemming: de Provence

is het vette van zo’n reis: daar zien ze waar je het over 
hebt en dan komt het ineens echt binnen. Jullie les 
viel in betere aarde, dat was een escaperoomachtige 
constructie met hapjes en een drankje.”  
Jarrish: “Normaal gesproken zijn er meer voorberei-
dingslessen, maar nu wisten we pas zo laat dat de reis 
doorging, dat daar geen ruimte voor was. Het doel van 
deze twee lessen was communityvorming. Een gezamen-
lijk gevoel creëren, van: we gaan!”  

Bezochten jullie de eerste dag meteen iets?
Ruben: “Ja, we reden naar Dijon en daar gingen we 
naar het hertogelijk paleis. Daar woonden vroeger de 
hertogen van Bourgondië en nu is er een museum voor 
schone kunsten. Daar hebben ze alles: van sarcofagen 
van farao’s tot de impressionisten van Monet en alles 
ertussen. De leerlingen kregen meteen een heel mooie 
chronologische tocht door de kunstgeschiedenis.”  
Jarrish: “Daarna maakten we een korte stadswandeling 
en toen gingen we naar het hotel. De volgende dag gin-
gen we al vroeg weer verder, naar Vaison-la-Romaine.”  
Ruben: “Dat is een heel mooie opgraving. Voor veel 
leerlingen was het de eerste keer bij een opgraving. 
Wij leidden ze rond, dat is goedkoper, makkelijker en ik 
vind het heel erg leuk.”  
Jarrish: “Het was niet zo’n grote groep, dus meestal 

splitsten we de groep in tweeën, een classicus en een 
docent Frans per groep. De voorbereiding was relatief 
kort, maar eenmaal ter plekke vulden we elkaar heel 
goed aan.” 
Ruben: “En de leerlingen weten aardig wat van de 

REISROUTE: 
• Dijon – bezoek aan het hertogelijk paleis, nu 

museum voor schone kunsten.
• Vaison-la-Romaine – de grootste archeologi-

sche opgraving in Frankrijk
• Glanum – het Pompeï van Frankrijk.
• Arles – de leerlingen traden in de voetsporen 

van de Romeinen én van Vincent van Gogh.
• Nîmes – op ontdekkingstocht door de stad met 

veel intacte Romeinse resten en een bezoek aan 
het grootste Romeinse museum van Europa. 

• De Pont du Gard – een hoogstandje van Ro-
meins architectonisch vernuft! 

• Avignon – de stad met het imposante middel-
eeuwse Palais des Pâpes. 

• Orange – Romeinse bouwwerken in een stad die 
banden heeft met ons koninklijk huis. 
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KLASSIEKE REIS

oudheid. Ze hadden duidelijk al een kapstok waar je die 
nieuwe kennis aan kon ophangen. In het begin waren 
er wat leerlingen die nog niet doorhadden dat ze geïn-
teresseerd waren, maar dat kwam heel snel goed.”

Spraken ze ook Frans?
Ruben: “Ja, ze bestelden drankjes op het terras.” 
Jarrish: “Het is de ultieme kans om je Frans tot leven 
te laten komen. De meesten deden het, zelfs de mensen 
zonder Frans in hun profiel.”

Vonden jullie het spannend?
Ruben: “Zeker als coördinator vond ik het best span-
nend of de reis wel zou opwegen tegen de andere drie.” 
Jarrish: “Ik vond het spannend of de locaties en de 
activiteiten wel in de smaak zouden vallen. Gelukkig 
bleek dat het geval. Ze hebben er van begin tot eind 
ontzettend van genoten. Ze waren verbaasd dat de 
Provence zo ontzettend veel te bieden heeft op klassiek 
gebied. Dat vond ik wel een van de leukste dingen. 
Dat we ze hebben verbaasd met die plek en met wat er 
allemaal te halen valt.”

Verbaasde de Provence jou als docent Frans, nu 
je er met een andere bril naartoe ging? 
Jarrish: “Ja, ik wist er natuurlijk wel wat van, maar 
door deze reis werd ik in het diepe gegooid. Ruben is 
een wandelende encyclopedie. Als je met hem in een 

museum loopt, weet hij overal wat over te vertellen. 
Over de klassieke oudheid en de Romeinen in Frankrijk 
heb ik tijdens mijn studie weinig geleerd. Door de reis 
ben ik er een beetje van gaan houden. Ik gebruik de 
kennis die ik heb opgedaan nu ook bij mijn lessen, ik 
vertel met heel veel enthousiasme over de Romeinen in 
Frankrijk.”

Ruben, heeft de Provence jou ook verbaasd? 
Ruben: “Jazeker. Voor mij was Glanum echt een 
ontdekking, dat staat bekend als het Pompeï van 
Frankrijk. Je wandelt door een Romeinse stad, er is 
lekker veel te zien. Het vergrootte de waardering die 
ik toch al voelde. Het idee voor de reis kwam voort uit 
Nîmes, een van mijn favoriete Europese steden, omdat 
daar zo veel te zien is qua Romeins erfgoed en omdat 
Nîmes trots is op het feit dat het ooit een Romeinse 
kolonie was. Plus dat daar het grootste Romeinse 
museum van Europa staat.”

Welke bestemming sloeg het meest aan?
Ruben: “De speurtocht door Arles.” 
Jarrish: “Arles heeft heel veel mooie dingen op een 
relatief klein oppervlak. Verdeeld in vier groepjes 
maakten ze op een paar plekken in de stad opdrachten, 
ze waren heel inhoudelijk bezig. Arles is een mooie 
stad, het was lekker weer en iedereen was mega-
enthousiast. Dat enthousiasme en de sfeer: voor mij 
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KLASSIEKE REIS

persoonlijk was het de beste dag.”  
Ruben: “Mijn leukste dag was Nîmes. Ik vind het 
heerlijk om door zo’n groot museum te lopen met de 
leerlingen, over alles te praten en te zien dat het 
aankomt. Dat had ik daar het meest.” 

Wat zouden jullie achteraf gezien veranderen?
Ruben: “De volgende keer besteden we minder tijd 
in Orange. Het heeft een heel mooi theater en een 
prachtige triomfboog, maar verder is het niet zo 
bijzonder. De bespaarde tijd kunnen we besteden bij de 
Pont du Gard, een Romeins aquaduct dat is uitgebouwd 
tot een brug.”  
Jarrish: “Ja, daar moesten we haasten. De leerlingen 
hebben even gezwommen, wij hebben een verhaaltje 
gehouden, maar we moesten relatief snel weer 
inpakken.”  
Ruben: “We moesten Glanum ook best snel doen nu, 
daar zou ik best nog een uurtje bij willen hebben de 
volgende keer.” 

Was het zwaar, deze reis coördineren? 
Ruben: “In de voorbereiding was het veel werk, maar 
eenmaal op reis niet.”  
Jarrish: “Het gaf ook veel energie, ik vond de voorbe-
reiding zwaarder dan de reis zelf. Het was heel fijn: de 
groep, de staf, de plekken, het weer, de verdeling con-
centratie/vrije tijd, we hadden ook nog tijd om tussen-
door even koffie te drinken, alles was heel relaxed.” 

TACO VAN VEEN: 'HOOGTEPUNT VAN JE GYMNASIUMTIJD'

Wat vond je het allerleukst? “Onze tour door het stadje Arles. Hier hebben we heel veel van de Romeinen 
kunnen zien: een colosseum, een amfitheater, een forum. En het terras van het bekende schilderij van Vincent 
van Gogh, Terrasse du café le soir. We moesten het namaken met een foto. En het was goed gelukt, want iedereen 
die ik de foto laat zien herkent het meteen.” 
Waarom heb je voor deze reis gekozen? “Mensen denken bij Zuid-Frankrijk niet meteen aan de Romeinen, maar 
ik wist toevallig dat er in deze streek juist veel te zien is. Tijdens deze reis bezochten we meer steden, we bleven 
niet op één plek, dat was voor mij de belangrijkste reden om voor deze reis te kiezen.”
Wanneer wisten jullie dat de reis zou doorgaan? “Een paar weken van tevoren. Ik was ontzettend blij dat 
we toch zouden gaan, deze reis is toch het hoogtepunt van je jaren op het gymnasium. Ik ging met hoge 
verwachtingen op reis en die werden helemaal ingelost: het was geweldig, écht een hoogtepunt.”

V.l.n.r. de begeleidend docenten: Juul van der Harst,  
Jarrish Ramcharan, Sonia van den Broek en Ruben Poelstra
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NIEUWE CONRECTOR

Je werkzame leven beginnen als fysiotherapeut, om 
via een serie bijzondere stappen terecht te komen 
bij het USG: het kan. Dat bewijst Henk-Jan van Zwie-
ten, sinds 14 februari als conrector verantwoordelijk 
voor de bovenbouw van het USG. De eerste maanden 
zijn hem uitstekend bevallen: “We gaan hier goed 
met elkaar om: leerlingen, docenten, schoolleiding.”
 

DOOR HANS REICHART

! H 
enk-Jan heeft anders dan veel conrectoren geen 
achtergrond als docent aan een middelbare 

school. Hij begon als fysiotherapeut en zijn loopbaan 
leidde als vanzelf naar het onderwijs, met een 
omweg. “Ik werkte op verschillende afdelingen in 
het ziekenhuis, waaronder de IC, werd benoemd tot 
hoofd fysiotherapie, ergotherapie en logopedie en 
werd daarnaast actief bij de beroepsvereniging van 
fysiotherapeuten, de KNGF.”  
Daar had hij, adviserend aan het bestuur, onder meer 
als taak de positie van de fysiotherapeut ten opzichte 
van de zorgverzekeraars te versterken. “Dat hebben we 

gedaan via onder meer scholing. Een lastig verhaal, 
niet iedereen van de zittende garde wilde veranderen. 
Ik zag wel kansen deze vernieuwing door te voeren via 
de nieuw op te leiden beroepsbeoefenaren. Ik ging aan 
de slag als teamleider van de opleiding fysiotherapie 
aan de Hogeschool Utrecht. Toen ik daar nieuwe 
plannen ontwikkelde om de inhoud meer centraal te 
stellen, kreeg ik van de Instituutsdirecteur te horen: 
ga ze dan maar uitvoeren ook. Zij stelde me aan als 
directeur van de opleiding fysiotherapie. Na mijn MBA 
werd ik directeur bedrijfsvoering aan de faculteit 
Gezondheidszorg van de hogeschool. Die functie 
mocht ik na een aantal jaar zelf opheffen, omdat de 
organisatie platter moest. Dat was een rare ervaring, 
niet in de laatste plaats omdat ik ervan overtuigd 
was dat de organisatie goed was, zoals we die hadden 
opgetuigd.”

SCHOOL VOOR JOURNALISTIEK
In zijn HU-tijd was Henk-Jan al betrokken bij veel 
accreditatietrajecten en in die hoek wachtte zijn 

volgende klus op hem. Hij werd gevraagd als 
directeur van de School voor Journalistiek om de 
accreditatie in goede banen te leiden. Hij noemt 
het “een zwaar traject”, waar hij met voldoening op 
terugkijkt, omdat het goed is geslaagd.
In zijn volgende functie was Henk-Jan opnieuw 
vanuit een andere invalshoek actief in het 
onderwijs. Als financieel inspecteur bij de Inspectie 
van het Onderwijs was hij bezig met de vraag: wordt 
het geld aan de goede zaken besteed? Tijdens een 
onderzoek op een school realiseerde hij zich dat hij 
“aan de verkeerde kant van de tafel” zat. “De rol 
van toezichthouder past minder bij mij, ik wil met 
leerlingen en collega’s werken aan goed onderwijs. 
Toen kwam de vacature van het USG langs. Een 
school die goed bekendstaat, binnen de inspectie en 
in de regio.” 

IMPACT LOCKDOWNS
Het is voor het eerst dat hij aan het werk gaat 
met en voor middelbare scholieren. Het verschil in 
leeftijd tussen de vijfde- en zesdeklassers met de 
starters op het hbo is echter maar klein. “Het is een 
leeftijdsgroep waar ik graag mee werk.”  
Wat hij ziet is dat de impact van corona en de lock-

‘Op het USG sta je er     nooit alleen voor’
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downs op jongeren groter is dan veel mensen denken. 
“Ze hebben een hele tijd geleefd en geleerd met de rem 
erop. De meeste leerlingen staan weer ‘aan’, maar er 
zijn er ook die het moeilijk vinden op gang te komen. 
Onze mentoren zijn gelukkig heel goed in de begelei-
ding van leerlingen. En ik ga ook graag met leerlingen 
in gesprek. Ik word graag uitgedaagd in discussies over 
het waarom van regels, over keuzes. Die uitdaging krijg 
je op het USG volop. Ik nodig iedereen uit om langs te 
komen, de deur staat altijd open. Nou ja: bijna altijd.”

NIET-GESLAAGDEN BELLEN
De eerste maanden op het USG zijn hem goed bevallen. 
“We gaan hier goed met elkaar om: leerlingen, docen-
ten, schoolleiding. Je weet dat je er nooit alleen voor 
staat.” Een voor de conrector nieuwe groep is die van 
de ouders. “Het gaat mij om de leerling, maar de ouders 
hebben we ook nodig om te zorgen dat onze leerlin-
gen succesvol de eindstreep bereiken. De een zal meer 
behoefte aan contact hebben dan de ander. Ik vind het 
fijn als mensen contact met me opnemen.”
Minder leuk is een van de taken van de conrector bo-
venbouw aan het einde van het schooljaar: het bellen 
van de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn. “Het 

is niet leuk als mensen hopen je niet aan de lijn te 
krijgen. Andersom geldt: ik hoop en vertrouw er ook 
stiekem een klein beetje op maar heel weinig van onze 
leerlingen te moeten bellen.”

Henk-Jans vertrouwen bleek kort na het interview 
te zijn beloond: “Ik hoefde inderdaad gelukkig maar 
weinig leerlingen te bellen. Niemand is na het eerste 
tijdvak gezakt. Wel moest ik een aantal leerlingen 
vertellen dat ze nog herexamens moeten doen.” Van de 
146 eindexamenkandidaten is 95 procent na de eer-
ste poging geslaagd. “Uiteindelijk verwacht ik dat we 
uitkomen op een slagingspercentage tussen 97 en 98 
procent. Dat is best mooi gezien het gegeven dat ook 
dit jaar niet zonder de ongemakken die corona mee-
bracht is verlopen." 

‘De meeste leerlingen staan 
weer ‘aan’, maar er zijn er 
ook die het na corona moeilijk 
vinden op gang te komen’

HENK-JAN VAN ZWIETEN

‘Op het USG sta je er     nooit alleen voor’

DOCENTENQUOTES

Altijd leuk, grappige uitspraken die leraren 
deden tijdens lessen. Hier een aantal quotes dat 
door een groepje leerlingen is verzameld.

 ! Kamerbeek: “Je kunt toch op een kilometer 
afstand zien dat ik ouder ben dat achttien.” 

 ! Van de Laar tegen een leerling: “Ik heb het 
koud, doe het licht aan.”

 ! Van der Heijdt: “Ik hoop dat we nooit buiten-
aardse wezens tegenkomen, want straks denken 
ze: o, mensen, die zijn grappig! Die stoppen we 
in een hok."

 ! Kieviet: “Jullie krijgen zo meteen ook spinazie. 
Niet om te eten, maar om te mishandelen.”

 ! Van Schaik: “Een meneer Van Nieuwenhuijzen in 
het wild! Heel spannend.” 

 ! Boss: “En dan moet het in het kwadraat, want ik 
wil dat twee mensen een ongeluk krijgen.”

 ! Gordijn: “In onze analogie staat dat gelijk aan 
tien krentenbollen."

 ! Van der Meulen: "De kakkerlakken waren groter 
dan de vogels. Ik geloof niet in God, maar zo 
heeft hij de schepping niet bedoeld.”

 ! Van der Laan: “Hou je coronalepel maar even  
bij je.”

 ! Berk: “I should be quoted more often, I'm really 
funny!” 
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STUDIEVOORLICHTING

‘Geef je kind de ruimte      bij de profielkeuze’ 
Elke leerling moet de ruimte krijgen om te ontdek-
ken waar zijn talenten en belangstelling liggen, en 
op basis daarvan studiekeuzes te maken. Dat vinden 
USG-decanen Guus Kers en Emiel van Rijsewijk. 
Daarom willen ze leerlingen meegeven dat ze zich 
met hun keuzes niet meteen vastleggen voor de rest 
van hun leven. Een gesprek over studievoorlichting. 

DOOR IRIS ROELANDS

Guus Kers (docent Duits) en Emiel van Rijsewijk (docent 
lichamelijke opvoeding) vormen samen het decanaat 
op het USG. Een groot deel van hun werk valt onder de 
term ‘studievoorlichting’. Een algemene term, maar hun 
werk is heel divers. In november geven ze een presen-
tatie aan klas 3 over het ontdekken van je talenten, 
met het oog op het kiezen van een vakkenpakket in 
april. Ze stimuleren vierdeklassers om de Studievoorlich-
tingsmarkt in maart bij te wonen, waar allerlei vervolg-
opleidingen zich presenteren. Ze attenderen vierde- en 
vijfdeklassers op mogelijkheden om aan buitenlandse 
universiteiten te studeren, ze bespreken het (cijfer-
lijst-)meetmoment en selectie-aanmeldingsmoment voor 

universiteiten en hogescholen van half januari in klas 
6. Naast deze klassikale voorlichting, staat de  
decanaatsdeur ook altijd open voor persoonlijke  
gesprekken, eventueel in het bijzijn van ouders. Studie-
voorlichting is een veelkoppig fenomeen.

PRESTATIEDRUK
De decanen kozen een aantal jaar geleden bewust voor 
een andere benadering van studievoorlichting. Was 
het in het verleden verplicht voor alle leerlingen om 
alle studievoorlichtingsmomenten te volgen, nu is dat 
grotendeels optioneel. “We willen de nadruk leggen op 
de motivatie van de leerling, niet op de administratie”, 
legt Emiel van Rijsewijk uit. “Leerlingen gaan allemaal 
anders om met de prestatiedruk die ze voelen vanuit de 
maatschappij, vanuit school, vanuit hun vriendengroep, 
vanuit hun ouders en familie misschien. De ene leerling 
ervaart veel stress, een ander steekt zijn kop in het 
zand. Dat vraagt om goede signalering en begeleiding 
van school. En daar hoort een eigen verantwoordelijk-
heid van de leerling bij, vinden wij. Met het zetten van 
een vinkje bij een studievoorlichtingsdag zouden wij 
ons doel voorbijschieten.” 
 
PRETPROFIEL
De decanen zien die druk al in klas 3, als leerlingen 
horen over de profielkeuze en het vakkenpakket. Vooral 
jongens zijn soms gevoelig voor de status die aan pro-
fielen lijkt te kleven. Met Natuur & Techniek (N&T) aan 
de ene kant van het spectrum, en Cultuur & Maatschap-
pij (C&M) aan de andere. “Dan hebben ze het over C&M 
of E&M als een pretprofiel”, licht Guus Kers toe, “terwijl 
er geen competitie is tussen de profielen.” Hij legt uit 
dat een leerling die ontzettend goed is in E&M-vakken 
net zo waardevol is als een N&T-topper, want ze halen 
allebei het beste uit zichzelf naar boven. Maar des-
ondanks zien de decanen nog geregeld dat leerlingen 
kiezen voor een vakkenpakket dat niet strookt met waar 
ze goed in zijn. 
“Dan leggen wij in klas 3 de cijfers naast het gekozen 
vakkenpakket en zien we een behoorlijke discrepantie. 
Dat is voor ons reden om de leerling te vragen waarom 
hij/zij deze vakken heeft gekozen. Kijk, ze mogen alles 
kiezen wat ze willen, wij houden ze niet tegen. Maar 
wij willen wel dat ze goed hebben nagedacht over de 
consequenties van hun keuzes. Als jij wiskunde B kiest fo

to
: 

D
ep

os
it

ph
ot

os

18
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


‘Geef je kind de ruimte      bij de profielkeuze’ 

STUDIEVOORLICHTING

omdat je kinderarts wilt worden, dan kun je je afvra-
gen of je jezelf dat wel moet aandoen als je heel vaak 
onvoldoendes haalt voor wiskunde. Voor medicijnen is 
wiskunde B namelijk niet nodig.” Ook de consequentie 
dat leerlingen later bij de selectie voor een studie in 
een concurrentiepositie terechtkomen ten opzichte 
van anderen die aan de selectie meedoen, is iets waar 
ze niet altijd bij stil staan. 
 
SWITCHEN
Het zijn allemaal redenen waarom de decanen be-
nadrukken dat studiekeuzes vooral moeten worden 
gemaakt vanuit de talenten en belangstelling van de 
leerling. Niet vanuit verwachtingen uit de omgeving. 

Emiel: “De keuze van nu legt je niet vast voor de rest 
van je leven. Slechts 25 procent van de mensen vindt 
werk dat naadloos aansluit op hun studie. De meerder-
heid kiest wat anders. Er zijn altijd studenten die na 
een jaar switchen. Er zijn leerlingen die een tussen-
jaar nemen en daarna een betere keuze kunnen maken. 
Er zijn leerlingen die na het USG via VAVO (voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs) alsnog vakken doen, 
die nodig zijn voor een bepaalde studie.” 
 
OUDERS
De decanen benadrukken hoe groot de invloed van ou-
ders is op de studiekeuzes van hun kind. Dat kan goed 
en slecht uitpakken. Ze merken soms dat ouders zich 
baseren op verouderde informatie (ze hebben het dan 
bijvoorbeeld nog over ‘loting’ in plaats van ‘selectie’) 
en bepaalde aannames doen. Maar gelukkig ook dat 
ouders en leerlingen met elkaar in gesprek gaan over 
de talenten, profielen en studiekeuzes. Dat is hoe de 
decanen het het liefste zien: “Geef je kind de ruimte, 
en ga erover in gesprek. Uiteindelijk willen ouders het 
beste voor hun kind.” 

Voor meer informatie over vervolgstudies en dergelij-
ke: www.studiekeuze123.nl, https://www.stuvo.nl en 
https://duo.nl 

‘Moet je wel wiskunde B kiezen 
als je heel vaak onvoldoendes 
haalt voor wiskunde?’

STUDIEVOORLICHTING 
PER LEERJAAR
KLAS 3  

• okt/nov ontdekken van eigen talenten en  
  belangstelling / uitleg profielen en 
  vakkenpakketten / data en deadlines/ 
  ouders

•  jan/feb  voorlopige keuze vakkenpakket

•  april  definitieve keuze vakkenpakket

KLAS 4  

•  sept   uitleg profielen en studiekeuze

•  maart  studievoorlichtingsmarkt

•  april   definitieve keuze profiel 

KLAS 5  

• jan   presentaties oud-leerlingen en  
  ouders / buitenland / tussenjaar / 
  selecties studies / (cijfer-) meet- 
  momenten / data en deadlines

• hele jaar  optioneel 2x onder schooltijd studie-  
  en beroepsoriëntatie 

KLAS 6  

• okt   data en deadlines aanmelden   
  en selectie / (cijfer-) meetmomenten  
  / voorlichting DUO, studie- 
  financiering, scholierenuitkering / 
  buitenland / tussenjaar

• 15 jan  aanmelding decentrale selecties   
  universiteit of hogeschool / (cijfer-) 
  meetmoment 

• 15 april uitslag decentrale selectie

• 1 mei  deadline inschrijving universiteit of  
  hogeschool

• hele jaar  optioneel 2x onder schooltijd studie-  
  en beroepsoriëntatie
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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 
lichamelijke opvoeding Charissa Zwiers voor dit 
nummer leerling Nadieh de Haan uit de vierde klas.

DOOR AARTI RAMPADARATH

Hoe vind je het dat Charissa jou heeft genoemd 
voor deze rubriek?
“Leuk. Ik heb een goede band met haar. Ze was mijn 
mentor in de eerste en tweede klas. We hebben veel 
contact en ze heeft me goed geholpen in mijn school-
tijd. In feite heeft zij mij zien opgroeien. Ze is een 
soort mentor gebleven.”

Hoe heb je de coronatijd ervaren?
“Ik vind dat USG het goed heeft aangepakt, er kwamen 
snel regelingen. Ik heb van vrienden van andere scholen 
gehoord dat het bij hen niet goed geregeld was. Zelf 
heb ik wel wat problemen ervaren met het thuiszitten. 
Ik merkte dat ik de lesstof veel minder goed oppak-
te dan dat ik voorheen deed, op school dus. Dat viel 
Charissa ook op en zodoende ben ik op school online de 
lessen gaan volgen, voor meer concentratie.” 

Welke vakken vind je leuk?
“Ik vind niet per se bepaalde vakken leuk of niet leuk. 
Maar ik krijg al vier jaar geschiedenis van meneer Desar 
en ik vind zijn manier van lesgeven goed en fijn, waar-
door geschiedenis ook leuker en interessanter wordt.”

Waarom heb je voor het profiel Economie & Maat-
schappij gekozen?
“Tot aan het begin van de vierde wilde ik graag arts 
worden. Daarom koos ik voor het profiel Natuur & 
Gezondheid, maar met economie en geschiedenis erbij. 
Maar halverwege dit schooljaar kwam ik erachter dat ik 
toch liever Economie & Maatschappij wilde doen.  

wIk kwam namelijk tot de ontdekking dat iets anders 
veel beter bij mij zou passen dan arts, namelijk de 
recherche. Ik wil eerst criminologie gaan studeren en 
daarna een opleiding tot rechercheur doen. Gelukkig 
had ik de keuze gemaakt om meerdere profielen open 
te houden. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik de exacte 
vakken toch links heb laten liggen, omdat het me echt 
heel veel moeite kostte om alles bij te houden.” 

Waarom koos je voor het USG?
“Vanuit Bunnik is het handig. Ik had nog twee redenen. 
Allereerst wilde ik graag naar het gymnasium. Het was 
wel een beetje een gok, want als je dat op een school 
doet die alleen gymnasium heeft en het daar niet goed 
gaat, kun je niet een stapje lager naar het atheneum, 
dan moet je van school af. Ten tweede vond ik het USG 
leuk. De uitstraling van deze school vind ik heel fijn. 
Strak, vond ik het, toen ik er voor het eerst kwam. Een 
openbare school zonder poespas, maar toch met een 
prettige sfeer.”

Heb je vrienden gemaakt op deze school? En wat 
vind je van je medescholieren?
“Jazeker, ik heb een fijne, grote vriendengroep. Mijn 
vrienden zijn een belangrijke motivatie om op deze 
school te willen blijven en dus een reden om goed mijn 
best te blijven doen. 
Ik vind eigenlijk helemaal niks van mijn medescho-
lieren, ik vind het belangrijk dat je iedereen in zijn 
waarde laat. Er is diversiteit op deze school, aller-
lei subculturen hebben er hun plek. En dat is goed. 
Iedereen mag zichzelf zijn en zich uiten op zijn eigen 
manier. Er is een sfeer van acceptatie.”
 
Zou je mensen deze school aanraden?
“Jazeker, maar je moet wel zeker weten dat je het ni-
veau aankunt. Je moet geen twijfels hebben, zeker van 
je zaak zijn voor wat betreft discipline en dat je het 
qua lesstof aankunt. Ik heb hier ervaren dat er persoon-

‘Iedereen mag op het USG 
zichzelf zijn en zich uiten op 
zijn eigen manier’ 

‘Mijn vrienden zijn een reden om         goed mijn best te doen op school’

EVEN VOORSTELLEN
Nadieh de Haan (16) zit in de vierde klas en doet 
het profiel Economie & Maatschappij. Ze woont 
met haar ouders en broertje (13) in Bunnik.  
Nadieh is keeper bij hockeyclub HC Krommerijn.
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‘Mijn vrienden zijn een reden om         goed mijn best te doen op school’

lijke aandacht is voor de leerlingen, er is veel onder-
steuning. Ik heb weleens gehoord dat het op andere 
scholen (scholengemeenschappen vaak) erg massaal is, 
waardoor er niet genoeg aandacht voor alle leerlingen 
is. Het lesmateriaal is hier ook speciaal gericht op één 
niveau, dus iedereen krijgt de stof op hetzelfde niveau 
aangeboden.”

Ben je actief in een leerlingenvereniging?
“In mijn eerste jaar zat ik bij Choros (dansen), maar ik 
ben ermee gestopt. Er zijn veel leerlingverenigingen op 
deze school voor allerlei activiteiten naast de lessen, 
voor ieder wat wils. Ik heb ook twee kwintalen Spaans 
gedaan, maar dat vond ik achteraf toch niet zo interes-
sant.”

Heb je nog een bijbaantje naast school?
“Ik werkte eerst bij restaurant Vroeg in Bunnik en nu 
bij het Theehuis, in de bediening.”

Heb je weleens iets bijzonders meegemaakt op school?
“Ik ging in de tweede een keer met een vriend van een 

andere school mijn gymtas ophalen na het negende uur. 
Het was vrijdagmiddag en ik had mijn gymspullen nodig 
in het weekend. Die vriend kende het USG-gebouw 
niet en ondanks mijn waarschuwingen duwde hij toch 
de deur van de nooduitgang open. Het alarm ging af, 
leraren kwamen naar buiten lopen. Ik heb toen op mijn 
kop gekregen, ook omdat deze leerling van een andere 
school was. Uiteindelijk is het toch goed gekomen. 
Maar het was toen wel even schrikken.”

Nog leuke zomerplannen?
“Ik ben vrijwel de hele zomervakantie weg. In totaal 
vijf weken Frankrijk, tweeënhalve week met mijn ouders 
en tweeënhalve week met een vriendin en haar moeder. 
De andere week ga ik vooral lekker chillen en misschien 
nog wat diensten draaien bij het Theehuis.”

Wie tip je voor de volgende keer?
“Meneer Desar, die ik eerder al noemde. Ik ga hem 
uiteraard eerst vragen of hij het oké vindt. Zijn stijl van 
lesgeven spreekt mij echt aan, daarom lijkt hij me een 
goede kandidaat om het stokje aan door te geven.” 

OM EN OM
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OUDERRAAD

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

TERUG NAAR NORMAAL
Fijn dat ook ouders dit voorjaar weer normaal het 
schoolgebouw in mogen. Veel ouders, met name van 
onderbouwleerlingen, zullen voor het eerst op school 
geweest zijn. Hadden jullie dat ook, dat dat wat je 
sinds lange tijd weer deed wat onwennig voelde? Geluk-
kig is het snel weer vertrouwd. Maar terug naar normaal 
vraagt van iedereen om dingen die we eerder als van-
zelfsprekend deden nu weer bewust op te pakken.

JAARVERGADERING
Zo kon de jaarvergadering van de Ouderraad op 10 mei 
weer op school plaatsvinden. Een heerlijk programma 
met dans van leerlingenvereniging Choros, muziek van 
een pianotrio van leerlingen en een kort optreden van 
theatervereniging Lampomène. Het was genieten in de 
fraaie theaterzaal! Daarna een terugblik op afgelopen 
en vooruitblik op komend jaar van Ouderraad en school-
leiding. Wel met wat minder ouders dan we vóór corona 
gewend waren. We hopen dat iedereen de weg naar 
school weer weet te vinden!

CONTACTOUDERAVOND
Een week later bespraken we met contactouders, rector 
Stéphanie Bakker en ‘de nieuwe Aad’, oftewel Henk-Jan 
van Zwieten (conrector bovenbouw) vragen van ouders. 
Henk-Jan vertelde dat hij geen onderwijsbevoegdheid 
heeft en ging in op zijn achtergrond en rol bij het USG 
– check zijn profiel (en zie voor een nadere kennisma-
king met hem pagina 16 en 17).  

Hij zei ook dat de laatste lesdag van de zesdeklassers 
normaal en leuk verlopen was. Er waren vragen over de 
nieuwe dagindeling en de VVV-blokken. Over de school-
strijd (niet doorgegaan dit jaar) en activiteitenweken. 
Over niet normaal zware boekentassen (terwijl veel 
methodes digitaal beschikbaar zijn), absentiemelding, 
klassenindelingen en formatief toetsen. En over wat het 

plan is met de schoolreizen en wat ouders zelf kunnen 
doen om de sociale cohesie in een klas te bevorderen 
(klassenactiviteit organiseren). Stéphanie vertelde dat 
persoonlijke en maatschappelijke vorming speerpunten 
zijn op het USG.  
Jullie ontvangen nog een verslag van deze avond.

AFSCHEID AAD VAN DIEMEN
Op 10 juni waren we uitgenodigd voor het afscheid van 
Aad van Diemen, vertrekkend conrector bovenbouw. 
Meerdere decennia verbonden aan school en een van de 
cultuurdragers van het USG. Zijn afscheid in de goedge-
vulde theaterzaal bleek een mengelmoes van liederen, 
lofzangen, cabaret en sneldicht, waarin Aads toewijding 
aan leerlingen, collega’s en onderwijs, zijn medemense-
lijkheid en zijn humor werden belicht. Een schitterend 
eerbetoon. Namens alle ouders hebben wij Aad bedankt 
en als cadeau een bedrag overgemaakt naar Stichting 
Het Gehandicapte Kind.

SCHOOLFEESTEN
De Feestcommissie van leerlingen organiseert een groot 
schoolfeest, volledig gesponsord door de Ouderraad. Dat 
kan niet meer zoals voorheen bij Studio A12 (‘Brothers’) 
in Bunnik, omdat die gestopt zijn. Een nieuwe locatie is 
gevonden in Number Four in Stadion Galgenwaard. Dat 
opent op 4 juli zijn deuren voor ‘USGala Hollywood’!

STRESS & DRUK
Tegenover ontspanning van leerlingen staat aan de 
andere kant een toenemende prestatiedruk. Stress 
blijkt niet alleen door het werk voor school te komen, 
maar ook door eisen die vervolgopleidingen stellen. De 
schoolleiding probeert de druk te beperken en wil als 
onderdeel van het programma leerlingen helpen om te 
gaan met stress & druk.

DANK EN WELKOM
Bart van der Sterren, Machteld van de Putte en Klasja 
van de Ridder, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de 
Ouderraad de afgelopen jaren. Meta Vos en Annemieke 
Vermunt welkom! We zoeken nog een penningmeester, 
dus meld je svp als dat bij je past.

Allen fijne zomer!
Mark Davids, voorzitter Ouderraad

Er waren vragen over niet 
normaal zware boekentassen
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Tijdreizen met fascinerende personages
Chantal Wilhelmus is een van de ouders die als vrij-
williger in de mediatheek werken. Ze besteedt veel 
te veel tijd aan lezen (en films kijken) en is daarbij 
een alleseter, van klassiekers van eeuwen geleden 
tot hardcore sciencefiction, ‘gewoon’ fijne heden-
daagse literatuur of een graphic novel. Hier zijn haar 
boekentips, geschikt voor ouders én leerlingen.

DOOR CHANTAL WILHELMUS

1. AUKE HULST, DE 
MITSUKOSHI TROOSTBABY 
COMPANY
Autobiografische (maar net 
niet helemaal) hoofdper-
soon Auke van der Hulst is 
een man met verdriet: niet 
alleen is het uitgegaan met 
de liefde van zijn leven, zij 
heeft een abortus gehad, 
waarmee hij ook rouwt om 

zijn niet-gebeurde vaderschap. Hij probeert dit 
te verwerken door een robotkind aan te schaffen, 
van de leeftijd die zijn biologische kind gehad 
zou hebben als het geboren was, namelijk zeven. 
De verhaallijn van deze Scottie Valentine en haar 
‘vader’ wisselt af met het boek dat de hoofdper-
soon, ook schrijver, aan het schrijven is. Dit is 
een nieuwe versie van hetzelfde verhaal, maar 
hier probeert de hoofdpersoon zijn situatie te 
verbeteren door (meerdere keren) in de tijd te 
reizen naar het verleden en het déze keer wel 
allemaal goed te doen. Klinkt ingewikkeld, maar 
het is volstrekt duidelijk. Op de shortlist voor de 
Librisprijs en echt het mooiste boek dat ik in tij-
den gelezen heb. Laat je niet afschrikken door het 
aantal pagina’s (ruim 600). Ook mensen die niks 
met sciencefiction (robots, tijdreizen) hebben, 
kunnen dit boek veilig lezen. Het is decor, Auke 
Hulst gebruikt deze elementen om zijn ruimte 
groter te maken om naar een situatie te kijken 
en het maakt de emotionele impact van het boek 
alleen maar groter.

2. KATE MASCARENHAS, 
THE PSYCHOLOGY OF TIME 
TRAVEL (ENGELSTALIG) 
Eigenlijk is dit een thriller, 
want er wordt een moord 
gepleegd en het is de vraag 
door wie, hoe precies en 
waarom. Maar het speelt zich 
ook af in een wereld waarin 
tijdreizen mogelijk is en dit 

boek geeft allerlei heel frisse antwoorden op vragen 
die altijd opkomen in een verhaal over tijdreizen. 
Zo kan de tijdreiziger zijn ‘Green-me’s’ en zijn  
‘Silver-me’s’, dus jongere en oudere versies van 
zichzelf bezoeken (en heeft dat altijd al gedaan 
als u mij nog volgt) en er is een danseres die een 
dansvoorstelling geeft met een serie versies van 
zichzelf op verschillende leeftijden. En als je kunt 
tijdreizen, onder welke wet val je dan? Hoe werkt de 
rechtspraak überhaupt in deze situatie? Wanneer wil 
je je salaris uitbetaald krijgen? Een lekker leesboek 
dat aanzet tot gedachte-experimenten!

3. RASCHA PEPER, EEN 
SPAANS HONDJE
Helaas is Rascha Peper 
overleden, dus er komen 
geen boeken van haar meer 
bij. In Een Spaans hondje 
hebben twee broers, Victor 
en Jasper, een bedrijf dat 
zandkastelen bouwt, hoewel 
Victor eigenlijk architect 

is. Een derde broer, Felix, is wiskundige. Ooit was 
er een dominante vader die zijn stempel gedrukt 
heeft. Op een dag verdwijnt Victor, naar later blijkt 
om ergens in Spanje een idealistische monnik te 
helpen een kathedraal te bouwen met afval. 
Dit boek heeft een hele serie fascinerende perso-
nages en ook de interactie en relaties tussen hen 
boeien. Daarnaast heeft Felix het syndroom van 
Gilles de La Tourette en diverse tics. Ik heb erg 
genoten van de vondsten in zijn taalgebruik.

BOEKENTIPDRIE
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