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voor ouders van leerlingen van

Voorwoord

Klonk er bij u in huis ook een zucht van verlichting,
toen Mark Rutte tijdens de zoveelste ‘persco’ aankondigde dat de middelbare scholen weer gedeeltelijk open mochten? Misschien vergis ik me, maar ook
gebarentolk Irma Sluis leek blij te kijken.
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26

onderwijs te volgen. Maar zoals het na zes weken
zomervakantie altijd fijn is als de lessen weer beginnen, was het nu ook de hoogste tijd dat de school weer
openging. Voor de thuiswerkende ouders die hun pubers
af en toe wel achter het behang konden plakken, maar
vooral ook voor die pubers zelf.
Uit de nieuwste editie van een gezaghebbend vierjarig
internationaal onderzoek naar het welzijn van de jeugd
in 45 landen bleek dat Nederlandse jongeren het meest
tevreden zijn over hun leven, vooral door hun ‘sociale
inbedding’, het contact met ouders, vrienden en klasgenoten. Dat maakt ze volgens onderzoekster Gonneke
Stevens ook redelijk coronacrisisbestendig: “De cijfers
laten zien dat Nederlandse jongeren heel makkelijk met
hun ouders over hun zorgen kunnen praten. We mogen verwachten dat, gedurende deze coronacrisis, veel
Nederlandse jongeren in elk geval goed toegerust zijn
voor al die maanden thuiszitten.”
Maar hoe goed toegerust ook, de thuisschool is niet de
natuurlijke habitat voor een puber. Zeker niet elf weken
lang. Het was bewonderenswaardig hoe het USG-onderwijs online doorging en zeker in het begin had het wel
wat om in pyjama lessen te kunnen volgen, maar de
meeste leerlingen merkten al snel dat ze live lessen wel
zo prettig vinden. Ook omdat ze dan tussen soortgenoten verkeren. Sociale contacten zijn best aardig te
onderhouden via social media (al dan niet tijdens de
les
), maar het is toch niet the real stuff. Zelfs
leerlingen die normaal niet staan te springen om naar
school te gaan, misten het al snel. “O, kon ik maar
naar school. Al was het voor een wiskundeles”, werd
in menig huishouden verzucht. Daarom is het fijn dat
dat sinds kort weer kan. Weliswaar in aangepaste vorm,
maar de anderhalvemeterschool is in ieder geval iets.
Het zal u niet verbazen: veel coronagerelateerde
artikelen in deze Vox. Hoe hebben leerlingen, docenten, schoolleiding en ouders deze bijzondere periode

ervaren? En hoe zag het USG eruit in deze tijd, zonder
leerlingen? Speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten van 2020. Wat conrector Aad van Diemen
betreft had het examen best kunnen doorgaan, maar
minister Slob trok er op een dinsdagochtend de stekker
uit. Nogal wat zesdeklassers reageerden ontredderd:
“Nou ben ik mijn doel voor de komende tijd kwijt.”
Anderen zagen ook wel voordelen: “Nooit meer Latijn.”
Maar ja, geen examen betekent ook geen examengevoel,
geen examenreizen, geen examenfeesten. Gelukkig nog
wel een anderhalvemeterdiploma-uitreiking, om hun
USG-tijd toch een beetje behoorlijk af te sluiten.
Maar het is niet alles corona wat de klok slaat. In deze
Vox ook aandacht voor het nieuwe rooster, dat voorlopig wordt uitgesteld (door corona, jaja), de meerwaarde
van muziekles op school en een pre corona gehouden
Amor-avond. In de rubriek ‘Om en om’ komt tweedeklasser Roos Wijn aan het woord. De boekentipdrie is deze
keer van docent klassieke talen Floortje Kootte, in wie
een bioloog verborgen blijkt te zitten.
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Colofon

We wensen u veel leesplezier, en ondanks de beperkingen een mooie zomer!
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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Inhoudsopgave

In ieder nummer van de Vox geeft de Ouderraad een
kort overzicht van waar zij zoal mee bezig is, dus
ook in deze bijzondere tijd.
ONDERWIJS OP AFSTAND
Het onderwijs op afstand, waarop het USG overging
toen de school op 16 maart werd gesloten, was voor
iedereen wennen. Begin juni is de school weer opengegaan, maar het onderwijs op afstand zal een rol
blijven spelen. We zijn onder de indruk hoe snel en
goed de school dit met de leerlingen heeft opgepakt.
Daarom hebben we met Pasen alle medewerkers met een
attentie namens de ouders bedankt. Ze stelden dit op
prijs. Velen gaven de ouders complimenten voor hun
ondersteuning van de leerlingen. We doen het samen!
Natuurlijk is er ook een gevoel van verlies. School
feesten en schoolreizen gaan niet door, geen lustrumtoneelvoorstelling, geen centrale examens, elkaar niet
kunnen ontmoeten, een leeg schoolgebouw. Veel zaken
die het leven mooier maken, vallen weg. En dat komt
voor jongeren die midden in hun ontwikkeling zitten
best hard aan. We hopen dat jullie daar met je kinderen
je weg in vinden. En dat snel weer normalere tijden
zullen aanbreken.

n het begin dachten we net als de rest van de

I wereld dat het nog wel mee zou vallen, dat het
!
tijdelijk was. Na de voorjaarsvakantie kregen we het
bericht dat de eerste leerling ziek was, bleven anderen
thuis, moesten we reizen annuleren. De schok was groot
toen bleek dat de scholen dicht moesten en de centrale
examens niet doorgingen. We zagen ontreddering en
frustratie en er waren veel vragen. Vragen waar wij ook
niet altijd direct het antwoord op wisten. Samen hebben we stap voor stap ontdekt hoe we het gingen doen.
Wat we daarbij zeker hebben ontdekt, is hoe groot de
veerkracht is bij zowel leerlingen, ouders als docenten.
En dat is iets waar ik heel trots op ben.
We ontdekten ook samen hoe het is om onderwijs op afstand in te richten. Soms met vallen en opstaan, soms
met even bijstellen, maar vooral samen. We hebben het
ontzettend gewaardeerd hoe iedereen met ons heeft
meegedacht en ons van tips heeft voorzien. We weten

niet hoe de wereld van morgen eruit zal zien en wat
het nieuwe normaal wordt, we weten wel dat we altijd
kunnen terugvallen op jullie als ouders.

En zo naderen we toch de zomer en dus het einde van
het schooljaar. Een schooljaar waar we ondanks deze
coronacrisis met een heel goed gevoel op kunnen terugblikken. Zo hebben we een prachtig lustrum achter de
rug, hebben we het voor elkaar dat er komende zomer
een verbouwing van start gaat (waarbij een prachtige
theaterzaal gebouwd gaat worden waar je dus prima op
anderhalve meter van elkaar kunt zitten!) en hebben
we gewerkt aan een andere dagindeling. Dat we de
invoering daarvan nu even moeten uitstellen, voelt
goed. Zo hebben we de tijd om de lessen die we uit de
coronaperiode leren, mee te nemen. Dat doen we dus
graag samen met jullie, want samen maken we uiteindelijk het verschil!

OUDERENQUÊTE
Dank voor de goede respons op de ouderenquête! Het
USG krijgt een mooi rapport. Bijna alle ouders zijn
tevreden tot zeer tevreden over de school. Jullie
noemen kwaliteit van het onderwijs, sfeer en docenten
als sterkste punten. 92 procent beveelt het USG zeker
aan bij familie, vrienden of collega’s. Het overgrote deel
van de leerlingen gaat met plezier naar school en zit
lekker in zijn/haar vel.
Als belangrijkste ontwikkelpunten noemen jullie
vermindering van de prestatiedruk, de hoeveelheid huiswerk en meer aandacht voor IT en IT-onderwijs. Ruim
een derde van de leerlingen ervaart vaak schoolgerelateerde stress. We kunnen het USG dus een nóg betere
plek maken en zijn in overleg met de schoolleiding over
expliciete opvolging. De volledige resultaten van de enquête hebben jullie in je mailbox gekregen en zijn ook
te vinden op de website usgym.nl onder Ouderraad.
ACTIVITEITEN OUDERRAAD
Op 5 maart hebben veel ouders weer eens ervaren hoe
het is om in de schoolbanken te zitten. Met prachtige
ouderlessen getiteld DNA, Wondergenezingen in Epidauros, Het goede leven en de vrije markt, Waarom meneer
Van Dale niet meer op antwoord wacht en De verhalen van
de sterrenbeelden voerden de docenten de ouders mee
naar inspirerende oude én nieuwe werelden. Bedankt!
De jaarvergadering van 7 april hebben we schriftelijk
met elkaar afgehandeld. We hadden Pia Crul uitgenodigd
om haar inzichten over stress, faalangst en motivatie te
delen en te vertellen hoe zij jongeren traint met haar
Lefgasten-methode. We hopen haar verhaal een andere
keer alsnog te kunnen horen. Kijk op haar website
www.piacrul.nl voor een voorproefje.
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De afgelopen tijd heb ik deze aanhef zo vaak getypt,
dat ik in staat ben om er een snelkoppeling
voor te ontwikkelen. En natuurlijk heeft dat alles te
maken met de vele, vele brieven en mails die we de
afgelopen periode hebben geschreven.
Bij het schrijven van dit voorwoord gaat het normaal
gesproken over het naderende einde van het schooljaar. Samen even terugblikken, samen kijken wat we
hebben bereikt, wat de hoogtepunten waren en waar
we in het nieuwe schooljaar aan gaan werken. Maar
toen brak de coronacrisis uit.
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Geachte ouders/verzorgers, beste leerling

De veerkracht is groot bij
zowel leerlingen, ouders als
docenten. En dat is iets waar
ik heel trots op ben
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OUDERRAAD

ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Het zal nog een poos een bijzondere tijd blijven, dus
ook bij de afronding van dit schooljaar. Onderwerpen
die in ons overleg met de schoolleiding op de agenda
staan zijn onder meer: uitkomsten enquête onderwijs
op afstand, bevordering, uitreiken diploma's, opvolging
ouderenquête, aangepaste dagindeling (uitgesteld) en
de uitbreiding van het schoolgebouw (op schema).

Ik hoop jullie voor de zomer nog een keer live te zien,
al dan niet op anderhalve meter en ik kijk nu al uit naar
het volgende schooljaar!
Marieke Folkers, rector
De paasattentie voor USG-medewerkers

Mark Davids, voorzitter Ouderraad USG
(ouderraad@usgym.nl)
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VAN DE RECTOR

USG IN CORONATIJD
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DOOR KAREN RIJLAARSDAM

uguber hè?”, zegt Marieke Folkers, wijzend op

L de lege hal. “Afgrijselijk, een school zonder
!

scholieren.” Waar het normaal wemelt van de leerlingen, is het leeg, deze maandagmiddag eind mei. En stil,
heel erg stil. Conciërge Ahmed Ennkhilli loopt rond,
gehuld in een geel hesje. Hij is benieuwd hoe het zal
gaan als er straks weer leerlingen zijn. “Ik denk dat het
voor veel kinderen toch wel heel moeilijk is om afstand
van elkaar te houden.”
Het auditorium is met hekjes en kettingen opgewaardeerd tot personeelskamer. Met een heuse ingang (twee
tafels waar je tussendoor moet lopen, op de ene staat
desinfectiespul) en uitgang. ‘Alleen personeel’ staat er
op bordjes. Kopieerapparaat, printer, dat soort voorzieningen staan nu hier. In de verte zitten twee docenten.
Een docent die net komt aanlopen desinfecteert braaf
zijn handen. “Anders mag ik niet naar binnen.”
De eigenlijke personeelskamer is grotendeels afgegrendeld met rood-wit lint en opgestapelde stoelen. Het
koffieapparaat is wel bereikbaar. Er moeten nog anderhalvemeterstrepen op de grond komen, maar de tape
was overal uitverkocht.

REIZEN ANNULEREN
De afgelopen weken waren er af en toe docenten op
school. “Sommige docenten geven hun lessen liever
vanuit een klaslokaal”, vertelt Marieke. “Of ze vinden
het prettig om de drukte thuis even te ontvluchten.”
Zelf heeft ze eigenlijk constant op school gewerkt, net
als de andere leden van de schoolleiding. “Dat werkt
toch prettiger, bovendien hadden we heel veel te
overleggen. Dat hebben we steeds keurig op anderhalve
meter afstand gedaan.”
Toen zondag 15 maart werd besloten tot de schoolsluiting, zat de schoolleiding bij Erik Kamerbeek thuis.
“Het gerucht dat de scholen ook zouden dichtgaan
was al heel sterk. We waren allerlei scenario’s aan het
bedenken over hoe we het na sluiting zouden moeten
gaan aanpakken. En we waren intussen blij dat we op
13 maart net de derde toetsweek, die een grote rol
speelt bij de bevordering, hadden afgerond. Om half
zes ’s middags kwam eindelijk de persconferentie van
minister Slob.”
De eerste week was vooral gevuld met het annuleren
van de klassieke reizen (de vijfdeklassers hadden
18 maart zullen vertrekken naar Rome, Griekenland
of Campanië) en het op poten zetten van het online
onderwijs. “Wat ik bijzonder vond, is dat in zo’n situatie
opeens andere talenten bij docenten naar boven komen.
Zo is naast onze ICT’er Hans Ballon wiskundedocent
Willem van Bergeijk meteen aan de slag gegaan om het
onlineonderwijs uit de grond te stampen en de collega’s daarbij te helpen.” Donderdag 19 maart werden de
eerste onlinelessen gegeven. “De flexibiliteit, inventiviteit en creativiteit waarmee docenten aan de slag
zijn gegaan vind ik bewonderenswaardig. Dat is ook de
kracht van het USG: als zoiets moet, dan gebeurt het
gewoon; de leerling staat op één.”

dag bestookt met mail, telefoontjes, appjes. Van het
ministerie, NUOVO-bestuur, docenten en ook van ouders
en leerlingen.” Lachend: “Ik had gedacht dat ik nu
eindelijk eens rustig de website van school kon gaan
bijwerken. Niet dus.”
LOI-CURSUS
Helemaal leerlingloos is de school niet geweest: tussen
de vijf en tien kinderen van ouders met cruciale beroepen mochten naar school (“opvallend genoeg waren dat
vooral bovenbouwers”). Na de meivakantie werd het iets
drukker: er kwamen – heel gefaseerd − zesdeklassers
inhaal- of herkansingstoetsen doen. En ook kwamen
sindsdien zo’n vijftien leerlingen bij wie het thuis niet
lukte om onderwijs te volgen, naar school. “Het bleek
niet bij iedereen goed te gaan. Toen hebben we gezegd:
kom maar naar school, dan helpen we je.”
Het USG probeert alle leerlingen zo goed mogelijk in
de gaten te houden. “Het is een verwarrende periode.
Zeker ook voor pubers, die verliezen zo’n beetje al
hun zekerheden. De mentoren hebben steeds contact
gehouden met hun klas en met de meeste leerlingen
gaat het goed; er zijn ook leerlingen met wie het
eigenlijk beter gaat als ze thuis hun eigen tijd mogen
indelen. Maar wat deze periode nog eens bevestigt,
is dat de sociale interactie op school heel belangrijk
is. Dat vinden zowel docenten als leerlingen (en hun
ouders). Gelukkig maar, anders kon je net zo goed een
LOI-cursus wiskunde gaan volgen.”
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Inmiddels is het anderhalvemeter-USG van start gegaan en wordt de school weer voor een derde bevolkt
door leerlingen. Maar van 16 maart tot 2 juni was
het er een uitgestorven boel. De Vox nam eind mei
een kijkje en hoorde van rector Marieke Folkers hoe
ze deze periode heeft ervaren. “We moesten vaak
met twee procent van de kennis honderd procent van
de besluiten nemen.”

zonder scholieren’

Tijdelijke personeelskamer

NIET RONDLOPEN
In het lokaal naast de kantine is alvast te zien hoe het
eruit gaat zien als de school weer van start gaat, al is
het dan voorlopig maar met een derde van de leerlingen. “Er mogen acht tot tien leerlingen in een lokaal.
Jas en tas moeten ze bij zich houden, de kluisjes
mogen niet worden gebruikt. In de pauze blijven ze in
het lokaal en aan het eind van de schooldag moeten ze
hun plek desinfecteren. Naar de wc gaan mag, maar die
moeten ze ook desinfecteren. En de docent mag niet in
het lokaal rondlopen.” Het USG is overigens nog nooit
zo schoon geweest als nu. “De schoonmakers zijn flink
aan de slag gegaan. Ieder tegeltje is gepoetst.” 
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‘Afgrijselijk, een school

VOX HIERONYMI

USG IN CORONATIJD

Het leerlingloze uitzicht van conciërge Ahmed

Anderhalvemeterlokaal
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PITTIG
Het was een drukke periode voor Marieke en de haren.
“Het was een heel andere vorm van schoolleiderschap.
We moesten van alles en nog wat regelen en vooral
in het begin was er veel onduidelijkheid. Dan moet je
met twee procent van de kennis honderd procent van
de besluiten nemen, om te variëren op Mark Rutte. Wat
ik vooral pittig vond, was het 24/7 moeten ‘aanstaan’.
We werden zeker in het begin zo’n beetje 23 uur per

80-MINUTENROOSTER

80-MINUTENROOSTER

jaren het onderwijs steeds meer gepersonaliseerd zal
worden”. Gevolg: de schoolleiding begon met een lang
en uitvoerig traject om hier uitvoering aan te geven.
Hoofddoel hiervan was om meer tegemoet te komen aan
wat de individuele leerling nodig heeft, ook wel ‘onderwijs op maat’ genoemd. Het huidige 45-minutenrooster
zat deze ontwikkeling in de weg.
ROET IN HET ETEN
Onder leiding van een extern adviseur startte een
werkgroep bestaande uit de schoolleiding, docenten en
leerlingen. De werkgroep formuleerde een programma

08.30-9.00u
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09.00-10.20u

DIFFERENTIATIE
Het huidige 45-minutenrooster maakt het erg moeilijk
om meer tegemoet te komen aan wat de individuele
leerling nodig heeft. Er is daarvoor simpelweg te weinig
tijd in de les. Ook met de nieuwe dagindeling zal op
het USG niet aan elke leerling een op een lesgegeven
worden, maar het onderverdelen in kleine groepen is
dan wel goed mogelijk. Zo kan een docent aan de ene
kant ondersteuning bieden aan leerlingen die moeite
hebben met bepaalde thema’s en aan de andere kant
meer uitdaging geven aan leerlingen die daar behoefte

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dagstart

Dagstart

Dagstart

Dagstart

Dagstart

AK

NE

GS

WI
LA

CAE
NE

10.20-10.50u

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.50-12.10u

GR

LA

WI

CAE

FA

12.10-12.40u

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

12.40-14.00u

BI

VVV

VVV

KU

NASK

14.00-14.15u

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

14.15-15.35u

DU

Mentor-/
Studieles

LO

15.35-16.15u

Dagslot

Dagslot

Dagslot

GR
Dagslot

Dagslot

PROGRAMMA VAN EISEN
•

VVV-BLOKKEN
Met het terugbrengen van de blokuren van 90 naar
80 minuten stelt elk vak tijd beschikbaar voor de
VVV-blokken (zie kader). VVV staat voor verdieping,
verbreding, versterking. De vakdocent en de mentor zullen in de onderbouw nadrukkelijker dan in de
bovenbouw aangeven welke VVV-lessen moeten worden
gekozen. In de bovenbouw ligt die keuze meer bij de
leerling. Dit past bij de ontwikkeling om leerlingen
meer zelf te laten bedenken wat ze nodig hebben en
hen meer inzicht in zichzelf te laten krijgen. Huidige
programma’s zoals U-talent en Global Studies zullen
straks in de VVV-blokken worden aangeboden. Naast
lessen van 80 minuten zullen er ook enkele lessen van
40 minuten zijn. Dit is nodig om de ‘drie-uursvakken’
goed te kunnen aanbieden. Twee blokuren zou dan te
veel zijn, één blokuur te weinig.

Elke dag een flexibel start- en afsluitmoment:
leerlingen en docenten maken (individueel of in
kleine groepjes) afspraken om nog even aan de
lesstof te werken of het profielwerkstuk te bespreken of ze hebben een afspraak in het kader
van mentoraat. Ook de studiecoaching kan op dat
moment plaatsvinden.

•

Leerlingen op vaste tijden op school: heeft vooral
intellectuele vorming tot doel en het streven naar
een huiswerkarme school. Huiswerk zal veelal in de
les van 80 minuten plaatsvinden of – indien nodig –
in een VVV-blok zelfstudie.

•

Minder vakken op een dag: hier is het doel rust
in de school, rust bij de leerlingen. Er zijn minder
startmomenten, maar een bijkomend voordeel is dat
de leerlingen, vooral in de onderbouw, een minder
zware tas hebben.

•

Grotere tijdseenheden in het rooster: levert op
dat docenten veel meer de diepte in kunnen gaan

DAGSTART
Onderbouwleerlingen zullen zo veel mogelijk om 8.30
uur starten met een dagstart en ’s middags vaker vroeg
klaar zijn, terwijl de bovenbouw juist vaker in de
ochtend vrije uren zal hebben en tot het einde van de
schooldag doorgaat. Wat de pauzes betreft is
rekening gehouden met het Bonifatiuscollege en het
Kromme Rijn College, zodat niet alle scholen tegelijk
pauze hebben. Op pagina 8 staat een voorbeeldrooster
van klas 2. Activiteiten van de leerlingenverenigingen
zullen altijd na 15.35 uur plaatsvinden.

met de les. Leerlingen kunnen zich echt vastbijten
in een grote opdracht of practicum, docenten
kunnen bijvoorbeeld bij de talen de verschillende
vaardigheden afwisselen.

•
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n het Schoolbeleidsplan 2016–2019 van het USG

I werd in de missie gesteld dat “in de komende
!

aan hebben en dat goed aankunnen. Het doel daarbij is
ook om leerlingen meer aan te spreken om over zichzelf
na te denken: waar liggen mijn behoeftes en wat heb ik
daarbij nodig?
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DOOR MAARTEN BODDAERT

van eisen (zie kader) en presenteerde in juni 2019 een
plan voor een nieuwe dagindeling aan de schoolleiding. Dit plan is vervolgens bijgeschaafd en resulteerde
in oktober 2019 in het definitieve voorstel voor een
80-minutenrooster. Dit voorstel is voorgelegd aan alle
docenten (waar twee derde meerderheid was vereist) en
aan de medezeggenschapsraad, waar instemming van
een meerderheid van de MR-leden nodig was. Eind 2019
is het voorstel geaccordeerd en werd besloten in het
vijfde kwintaal van dit schooljaar op proef te starten en
vanaf volgend schooljaar volledig te beginnen met het
nieuwe rooster. De coronacrisis gooide echter roet in
het eten …

VOX HIERONYMI

Half januari werden leerlingen en ouders geïnformeerd over het besluit van de school om over te
stappen op een 80-minutenrooster. Voor velen kwam
dit besluit wat onverwacht, maar er ging een lange
en uitgebreide voorbereiding aan vooraf. Waarom is
besloten om het rooster te wijzigen? Hoe gaat het
nieuwe rooster eruitzien? En tot wanneer wordt de
nieuwe dagindeling uitgesteld?

Parallel roosteren: levert op dat leerlingen en
docenten een keuze kunnen maken. Meerdere vakken
en vakdocenten zijn binnen een leerjaar op hetzelfde
moment ingeroosterd. Bijvoorbeeld drie docenten
biologie naast elkaar, zodat de leerlingen kunnen
kiezen bij welke docent ze de les volgen. Of de
docenten kunnen de onderwerpen verdelen en
daarmee ook de leerlingen verdelen.

PROEF
Aanvankelijk zou een proef met het nieuwe rooster in
het vijfde kwintaal van dit schooljaar starten, maar
vanwege de coronacrisis was er geen tijd om dat goed
voor te bereiden. Daarom heeft de schoolleiding besloten de proef uit te stellen tot ergens in het volgende
schooljaar, vertelt conrector Paula Mostert. “In september begint de school met een 45-minutenrooster.
De nieuwe dagindeling gaat hoe dan ook door, maar
wanneer is nog niet bekend. Er moet eerst weer sprake
zijn van een (enigszins) normale schoolsituatie.” 

•

VVV-blokken: hierin kunnen leerlingen zelf keuzes
maken over de invulling van hun onderwijstijd.
Docenten bieden andersoortige lessen aan
(intellectuele, maatschappelijke en klassieke
vorming), leerlingen leren verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen keuzes en inhoud (intellectuele en persoonsvorming). Het levert verdieping,
verbreding en versterking binnen een vak op, maar
ook vakoverstijgende modules.
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Nieuwe dagindeling door coronacrisis uitgesteld
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‘MEER RUZIE? NEE HOOR, RUZIE HEBBEN
WE SOWIESO WEL!’
TIJN HONINGS (13), DERDE KLAS
Eerste gedachte Chill! Lekker thuisblijven, niet naar
school! Het was wel apart, zoiets heb ik nog nooit
meegemaakt natuurlijk.
Thuissituatie Ik ben de oudste van vijf kinderen, ik
heb drie broertjes en een zusje, zij is de jongste, ze is
vier. Een van mijn broertjes zit ook op het USG, de andere twee en mijn zusje zitten op de basisschool. Mijn
broertje doet zijn huiswerk en zijn lessen op zijn eigen
kamer, net als ik. De twee anderen doen hun schoolwerk
op de vaste computer beneden en mijn zusje maakt
opdrachten uit werkboekjes. Ik heb geen last van de
anderen als we aan het werk zijn voor school, dat is wel
fijn. We hadden niet meer ruzie tijdens de lockdown,
ruzie hebben we sowieso wel, haha!
Teams Daar had ik nog nooit mee gewerkt, maar het
is een makkelijk en overzichtelijk programma, dus dat
ging meteen goed. Ik had geen moeite om om te schakelen van les in de klas naar les via Teams.
Lessen Teams en de klas, dat zijn twee verschillende
dingen. Als je in Teams een vraag wilt stellen, moet je
die typen. Dat is wat anders dan ’m gewoon stellen in
de klas. Dat is wel te doen, maar de dingen die moeilijker zijn, zijn lastiger uit te leggen. Ik heb moeite met
wiskunde, daar merkte ik het. Gelukkig kun je wel in de
les blijven als iedereen weg is, om vragen te stellen.
Dat heb ik bij wiskunde een paar keer gedaan. Dat
werkt wel, dat hebben de docenten goed geregeld. Het
enige wat verwaarloosd is, zijn de practica bij scheikunde en natuurkunde. Bij natuurkunde hebben we nog
een keer een proef gedaan met een waterkoker, maar bij
scheikunde maken we alleen opdrachten.
Ouders Ik ben verantwoordelijk voor school, zo denken
mijn ouders erover. Ze overhoren of helpen me wel als
ik dat vraag, maar ze zijn niet streng en ze controleren
me niet.

Bosch, dus zij moet op locatie werken. We hebben
duidelijke afspraken: ik ben er dinsdag, woensdag en
donderdag voor de kinderen, op maandag en vrijdag is
zij juf, dan werk ik. En in de avonduren en het weekend
probeer ik de rest van mijn uren in te halen. Sinds de
jongste drie weer naar school gaan, krijg ik wel een
stuk meer gedaan. Ik ben blij dat de twee oudsten ook
bijna weer gaan, niet eens om te leren, maar vooral
vanwege het sociale aspect.”

‘MIJN BELANGRIJKSTE BIJDRAGE IS TIJN
UIT BED HALEN’

‘IK HAD ME AL JAREN VERHEUGD OP DE
MAROKKOREIS’

PETER, DE VADER VAN TIJN
“Mijn eerste gedachte was: ‘O, help!’ Met vijf kinderen (13, 12, 9, 7 en 4) in huis hebben wij een strak
schema, dat kon overboord. Nu moesten we thuiswerken
en lesgeven, behoorlijk ingewikkeld. We besloten direct
om het schema van school zo veel mogelijk te handhaven. Dus op tijd opstaan en aan je schoolwerk tot
’s middags. Met Tijn en zijn broertje Wout hebben we
duidelijke afspraken gemaakt: de studiewijzer bekijken,
een planning maken, je huiswerk bijhouden en indien
nodig overleggen met de mentor. Tijn is bijna 14, zit in
3 gym, bij hem is het in grote mate zijn eigen verantwoordelijkheid. Af en toe vraag ik belangstellend hoe
het is en of ik iets moet overhoren. Het antwoord is
dan meestal nee. Mijn belangrijkste bijdrage is hem
’s ochtends rond acht uur uit bed halen, anders blijft
hij liggen. Bij Wout, die in de brugklas van het USG zit,
hebben we echt nog wel meegekeken naar zijn planning en huiswerk. Tot nu toe hebben ze zich goed aan
de afspraken en het schema gehouden. In de praktijk
zitten ze natuurlijk niet uren achter elkaar te werken.
Even tussendoor de energie kwijt op de trampoline of
voetballen (en in Tijns geval vermoed ik dat er ook af
en toe weleens wordt genetflixt). Dat moet ook kunnen,
voor die kinderen is het ook een hele aanpassing, geen
sport meer, weinig contact met vrienden en de hele dag
op elkaars lip.
Zeker in het begin was het ingewikkeld en even zoeken.
Ik werk bij de provincie Noord-Brabant en kan relatief
makkelijk thuiswerken. Mijn vrouw is kinderarts in Den

MEES KIKKERT (15), VIERDE KLAS
Eerste gedachte Vakantie! Ik dacht ook dat we niets
meer hoefden te doen, maar dat bleek niet te kloppen.
Thuissituatie Mijn tweelingzus zit op een andere
school, die de toetsweek wel liet doorgaan. Ze had heel
goede cijfers: tijdens de toetsen kon ze facetimen met
medeleerlingen. Mijn broer is 18, hij zit op het USG in
de zesde. Voor hem zijn de examens afgelast. Ik vond
het wel raar dat hij ineens geslaagd was. Hij zei zelf
dat het bizar was dat hij zijn laatste schooldag al had
gehad en het niet eens wist.
Teams De eerste paar dagen had school nog tijd nodig
om een plan op te stellen voor de weken die zouden komen. We kregen heel veel mailtjes met uitleg en codes
om in te loggen via Teams. Heel duidelijk was het dat al
het schoolwerk op één plek gedeeld moest worden, in
de studiewijzer in Magister.
Het was wel wennen. Ik was niet altijd geconcentreerd
en dan is de verleiding om even mijn telefoon te pakken of iets anders te doen soms groot. Als de docent
dan ineens iets vraagt, is het schrikken. Uiteindelijk
beviel het me wel goed. Aangezien we minder lesuren
hadden dan normaal, neemt het schoolwerk een kleiner
deel van de dag in.
Voor docenten moet het raar zijn om ons niet te zien.
Ze zien niet tegen wie ze praten en of we wel opletten.
Sommige docenten zijn actief: ze stellen vragen, als je
moet melden of je er bent, willen ze je stem horen. Bij
sommige lessen moet je echt actief aanwezig zijn.
Reizen Twee dagen voor de Marokkoreis van school,

hoorden we dat het niet doorging. Ik had alle vaccinaties gehad, mijn koffer stond klaar en toen kregen we
de brief dat de reis afgeblazen was. Dat was wel zuur, ik
had me al jaren zo verheugd op die reis. We hebben de
reis wekenlang voorbereid, allemaal projecten gedaan.
Gelukkig kunnen we mee met de reis van volgend jaar.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

DOOR ALEIDA BOS

Leukst Vooral heel leuk is het dat we weinig toetsen
hadden. En meer vrije tijd, dat is wel makkelijk. Mijn
vrije uren vulde ik vooral met Netflix kijken, voetballen
met mijn broertje, buiten afspreken met vrienden en
varen met ons bootje.
Stomst Ik wilde wel graag naar buiten op een gegeven
moment, leuke dingen doen met vrienden. Ik hockey en
dat was natuurlijk ook weggevallen, dat miste ik. Het is
niet zo gezellig.
2 juni Ik kijk er wel naar uit, de gezelligheid komt weer
terug! Ook al moet ik dan weer naar school, het is toch
beter dan de hele dag thuiszitten.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Van de ene op de andere dag van een fysieke naar
een onlineles, hoe hebben de leerlingen dat eigenlijk ervaren? En, niet onbelangrijk, hun ouders?
"Mijn eerste gedachte was: 'O, help!'"

je niet alle stof mee’

VOX HIERONYMI
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‘Als de wifi hapert, krijg

Mees volgt een les

Dat betekent wel dat ik dan niet mee kan met de klassieketalenreis. Dat vind ik niet zo erg: ik zie mezelf nog
wel een keer teruggaan naar Rome. Zo’n reis als deze,
naar Marokko, komt niet meer terug.
Ouders We werken thuis met een planning: in de ochtend gaat iedereen aan de slag, in de middag kunnen
we relaxen. Of werken, ik heb een baantje bij Albert
Heijn. Mijn moeder zit in een risicogroep en daarom
mocht ik van mijn ouders in het begin van de lockdown
nog niet werken. Ik was blij dat het na een paar weken
wel mocht. Een groot deel van mijn sociale leven speelt
zich daar af. Zeker nu ik mijn vrienden van school een
tijd niet kan zien.
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FRANCES, DE MOEDER VAN MEES
“Ik kon me niet voorstellen hoe het zou gaan, ik had
het idee dat ze niks zouden doen. Dat heb ik heel erg
moeten bijstellen. Het liep veel beter dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Voor Mees was het sneu dat
de Marokkoreis niet doorging. Gelukkig gaat hij volgend
jaar. Voor Tom, onze oudste zoon, was het sneu dat dit
jaar als een nachtkaars uitging. Hij zou slagen, dat wisten we wel. Maar wie weet hoe serieus je diploma wordt
genomen als blijkt dat je het hebt gehaald in 2020?
Ik ben niet zo van planning en structuur, maar mijn
man wel. Toen we wisten dat we voorlopig thuis moes-

‘JAMMER DAT AL DIE TOETSEN EN
PROJECTEN NIET MEETELLEN’

‘SOMMIGE DOCENTEN BEGRIJPEN TEAMS
NIET ZO GOED’
MARIE BODDAERT (16), VIJFDE KLAS
Eerste gedachte Ik zag wel aankomen dat we niet meer
naar school konden, dat was in andere landen ook al zo.
Ik maakte me geen zorgen, maar ik dacht wel dat het
moeilijk zou worden: thuis lessen volgen.
Gezinssituatie Ik woon met mijn ouders en broertje en
zusje in Utrecht. Mijn zusje gaat na de zomervakantie
ook naar het USG. Mijn moeder is huisarts. Ze werkt
doordeweeks in haar eigen praktijk en eens per maand
heeft ze dienst, vanaf vijf uur ’s middags, in het Diako-

Niet alle leerlingen volgden de lessen thuis; een aantal kinderen van ouders met essentiële beroepen kwam naar school.

De werkplek van Marie

nessenhuis. Daar heeft ze met spoedopnames te maken,
dus ook met coronapatiënten. Ik vind het niet eng dat
ze met hen in contact is geweest, maar zij zelf volgens
mij wel.
Teams In het begin werkte het niet helemaal. Ik kreeg
Teams niet aan de praat op mijn laptop, daar moest ik
eerst weer andere programma’s voor downloaden. Wat
wel vaak gebeurt is dat de wifi even hapert en dan krijg
je niet alle stof mee. En sommige docenten begrijpen
Teams niet goed. Dan kunnen ze bijvoorbeeld geen
powerpointpresentatie delen. Ook qua discipline ging
het me niet zo heel erg goed af. In de laatste weken
voor de meivakantie ging het wel goed, misschien ook
doordat veel leraren er meer druk op zetten. Maar na de
meivakantie moest ik er weer inkomen.
Lessen Wij krijgen voor elk vak weektaken, dat is ons
huiswerk, ongeveer evenveel als normaal. Voor elk vak
hebben we per week één les, dus ik ben veel korter bezig met school. Ik denk niet dat we achterlopen met de
stof. Wel is er veel verplaatst naar de zesde klas. Ik heb
mijn huiswerk één keer beneden gedaan, de rest van de
tijd in mijn kamer.
Ouders Ze laten me mijn gang gaan, ze bemoeien zich
niet zo heel erg met mijn schoolwerk. Als ik een vraag

HARRIËT, DE MOEDER VAN MARIE
“Ik vond het wel een veilig idee dat iedereen thuis aan
de slag moest. Hoewel ik me wel afvroeg hoe het vormgegeven zou worden: wat levert school aan, wat moeten
ze zelf doen? De eerste dag was ik aan het werk, mijn
man werkte thuis. Hij voelde zich een ict-medewerker:
elke school had een eigen systeem, hij was de hele dag
aan het installeren. Ik was blij dat ik aan het werk was.
Marie zou in het begin in Rome zijn, met de klassieketalenreis. Dan zou ze dus ook niets doen. Een schema
aanhouden lukte niet zo goed, ze had wel wat aansporing nodig.
Ondertussen werkte ik. Goed beschermd, maar het was
allemaal wel heel nieuw en onbekend. Soms voelde het
zo van: de rest van het gezin zit veilig thuis en ik ga af
en toe de wereld in. Ik vond het gezellig dat iedereen
thuis was. Normaal eten we niet altijd samen, er moet
er altijd wel eentje sporten of muziek maken. Nu zaten
we met elkaar aan tafel. En in de weekenden waren
we veel meer samen. Niet aldoor natuurlijk, gaandeweg mochten ze ook wel afspreken met vrienden en
vriendinnen. Maar dan wel in het park, op een kleedje,
uit elkaar. We waren vrij strikt, er is hier al die tijd
niemand in huis geweest. De kinderen zeurden niet over
anderen die wel thuis mochten afspreken.
Ik vind het jammer dat al die toetsen en projecten uit
deze periode niet meetellen. Ik hoop wel dat daarnaar
gekeken wordt.” 

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM
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‘HET USG GEEFT DE LEERLINGEN VEEL
ZELFSTANDIGHEID’

heb, helpen ze, maar ze controleren me niet.
Leukst Het is fijn dat ik mijn eigen ritme kan bepalen.
Ik hoef niet elke ochtend vroeg op te staan en ik kan
mijn tijd zelf indelen. Dat is beter dan hele dagen op
school zitten, waarbij ik niet echt het idee heb dat ik
iets doe.
Stomst Echt vervelend vind ik het dat mijn vriendinnen
en ik afstand moeten houden en bijvoorbeeld niet bij
elkaar kunnen logeren.
2 juni Ik zie er een beetje naar uit om weer naar
school te gaan. Ik ben benieuwd hoe we anderhalve
meter afstand gaan houden op school, ik denk dat het
niet lukt.

ten blijven, had hij snel een schema in elkaar gezet
met de tijden met onze dagindeling. Ik heb dat in de
bio van onze gezinsapp gezet. Het gaat goed: ze zitten
er op tijd. Maar of iemand dat schema weleens gezien
heeft, ik denk het niet.
Ik vond het USG flexibel: het is niet zo dat kinderen
iedere dag om half negen achter hun computer moeten zitten. Dat is op de school van onze dochter wel
anders. Als je er niet zit, word je zelfs absent gemeld.
Ik heb het idee dat het USG de leerlingen meer zelfstandigheid geeft.”

VOX HIERONYMI

Leukst Zelf mijn tijd indelen, per dag maar aan twee
of drie vakken aandacht besteden en niet fietsen naar
school. Hoewel, honderd kilometer per week fietsen is
niet altijd leuk, maar wel goed voor mijn conditie.
Stomst Ik mis de sociale contacten en het normale
leven. Het meest mis ik mijn opa en oma, die heb ik
al een paar maanden niet gezien.
2 juni Het is fijn om gewoon weer naar school te gaan,
dat stuk te fietsen, naar de Jumbo te gaan in de pauze
(helaas voor Tijn mag dit niet volgens het ‘USG-coronaprotocol’, red.) en even normaal te leven alsof er niks
gebeurd is. Maar of het ook weer zo normaal wordt …
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MUZIEK

MUZIEK

leerlingen er ook examen in doen – dat werd toen door
zes USG’ers gedaan. Omdat de balans tussen theorie en
praktijk niet erg evenwichtig was (en bovendien ook
nog eens de helft van het cijfer werd bepaald door het
onderdeel Kunst Algemeen), kozen nog maar weinig
Nederlandse scholieren dit vak.
Op het USG maakt muziek tegenwoordig deel uit van
het Homerusprogramma. Dat betekent dat het boven
op je vakkenpakket komt. Iedere week is een blokuur
ingeroosterd. Deze lessen zijn vrijwillig, maar niet
vrijblijvend: als je je inschrijft, moet je ook actief
meedoen. Er wordt met name veel samengespeeld en
gecomponeerd, maar via de praktijk komen ook de benodigde muziektheorie en muziekgeschiedenis aan bod.
Er worden geen toetsen afgenomen of cijfers gegeven.
CONCERTJES
Dit jaar zijn er in totaal 34 leerlingen die muziek in de
bovenbouw volgen. In de vierde klas wordt vooral veel
aandacht besteed aan samenspel. In de vijfde en zesde
wordt voortgeborduurd op de eerder opgedane kennis
en ervaring, maar daaraan worden onder andere theorie,
componeren en de finesses van het arrangeren toegevoegd. Zo mogelijk worden concertjes georganiseerd
waar de resultaten worden gepresenteerd aan publiek.
De leerlingen die muziek in de bovenbouw volgen zijn
zeer gemotiveerd, merkt Hanneke. “Ze mogen voor een
groot deel hun eigen leerdoelen bepalen en die kunnen
behoorlijk uiteenlopen. Sommige leerlingen hebben weinig muzikale ervaring als ze beginnen en kijken hun ogen
uit. Andere denken heel wat te kunnen, om vervolgens te
ontdekken dat ze nog niet zo goed naar elkaar luisteren.
En dat is heel belangrijk als je samen muziek maakt.”

GRENZEN VERLEGGEN
In alle jaarlagen kunnen leerlingen in de les de basis
beginselen van het gitaar-, piano-, basgitaar- en drumspel leren. Als ze daar verder in willen gaan, zijn ze
aangewezen op privéles. Op school is voor deze instrumenten gekozen omdat je er al snel iets op kunt, waardoor samenspelen al na korte tijd mogelijk wordt. Maar
niet iedereen hoeft een ‘pop’-instrument te bespelen in
de les. Momenteel zijn er verspreid over de jaarlagen
diverse cellisten, violisten, saxofonisten, trompettisten
en andere strijkers en blazers die muziekles volgen en
de combo’s met hun geluid verrijken.
De meerwaarde van de muzieklessen op school schuilt
volgens Hanneke onder andere in wat thuis meestal niet
mogelijk is: het samenspelen. Maar ook grenzen verleggen en jezelf uiten is een belangrijk algemeen leerdoel
bij muziek. “Bij het vak Algemene Vorming in de derde
klas kregen de leerlingen een songwrite-opdracht. Die
vonden ze in eerste instantie vreselijk, veel te moeilijk!
Maar achteraf waren ze beretrots dat het was gelukt.
Ze hadden er plezier aan beleefd, en ook geleerd dat
ze soms meer kunnen dan ze zelf denken, als ze zich
maar inzetten.”
GEROMMEL IN DE MARGE
Hanneke is musicoloog en heeft een brede theoretische
kennis van alle soorten muziek en van hoe muziek in
elkaar steekt. Zelf speelt ze gitaar, basgitaar, piano en
dwarsfluit. Wat ze het leukst vindt aan de lessen op het
USG? Door de coronacrisis heeft ze dat haarscherp: “Het
doet haast fysiek pijn dat ik niet kan samenspelen met
de leerlingen.” Samen muziek maken is namelijk de kern

SAMEN-DOEN-VAK
Waarom zou je als ouder je kind stimuleren om muziek
les op school te volgen? Toevallig heeft Hanneke het
laatst met leerlingen gehad over de redenen waarom ze
deze lessen hebben gekozen. “Ze geven onder meer aan
behoefte te hebben aan variatie in de lessen op school.
Muziek is bij uitstek een doe-vak en ook nog een samen-doen-vak. Ze moeten echt samenwerken in plaats
van samen werken. Samenspelen kan alleen als je écht
naar elkaar luistert, en samen in dezelfde sfeer zit.”
De leerlingen hebben ook het gevoel dat ze meer zichzelf kunnen zijn in de muziekles en ervaren vrijheid om
iets helemaal uit te pluizen. “Alle kinderen hebben van
nature een intrinsieke motivatie om nieuwe dingen te
leren. Juist de vrijheid om zelf hun leerdoelen te bepalen, in combinatie met het niet op een cijfer of examen

Hanneke Faber geeft muziekles in de eerste klas.

te worden afgerekend, levert voor de leerlingen heel
fijne lessen op. Een zesdeklasser merkte laatst op dat
muziek het enige vak op school is waar je echt helemaal
kunt kiezen wat je zelf belangrijk vindt om te leren, en
ook hoe je dat wilt doen.”
Hanneke zegt tegen haar leerlingen: “Leer wat je wilt
en doe wat je kunt.” Oftewel: je mag zelf weten welke
kant je op gaat, als je je maar inzet. “Dat laatste gebeurt heus niet altijd hoor. Sommige leerlingen kunnen
met deze vrijheid – misschien door de afrekencultuur
die we zelf hebben gecreëerd – niet zo goed omgaan,
en die laten het vak dan weer vallen. Ook daar is ruimte
voor. Het leert ze ook dat je soms een verkeerde keuze
maakt in je leven. Daar vervolgens krachtig naar handelen is heel leerzaam.”
LATE BESLISSERS
Hanneke verwacht dat zo’n twaalf derdeklassers het vak
voor volgend schooljaar zullen kiezen. Late beslissers
kunnen na de zomervakantie alsnog instromen. En na
de voorspeelavond die in de herfst wordt georganiseerd,
zijn er vaak ook nog aardig wat leerlingen die voor
muziek kiezen. 

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

uziek is op het USG alleen in de onderbouw (klas

M 1 en 3) een officieel vak. Tot 2017 konden
!

van het vak. Via Skype kun je elkaar niet goed genoeg
horen als je zelf ook muziek maakt en zit er vaak net
wat vertraging op de lijn, waardoor samenspelen onmogelijk is. “Opdrachtjes met online componeertools en
luistervragen zijn een leuke aanvulling, maar ze voelen
als gerommel in de marge.”
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DOOR CATHERINE STRASSER

Omdat leerlingen zelf bepalen wat ze willen leren,
treedt Hanneke vooral coachend op. Ze begeleidt ze in
het vormen van ensembles en helpt ze in hun leerproces. Dat betekent niet dat leerlingen ‘alleen maar’
krijgen waar ze om vragen. Soms duwt Hanneke een
leerling die piano speelt een gitaar in handen. Of laat
ze iemand die normaal alleen solo speelt, een combo
leiden. “Ik probeer altijd te kijken naar waar voor een
leerling ruimte zit om iets te leren. Pubers zijn soms
geneigd vooral te laten zien wat ze al kunnen en zo in
hun comfortzone te blijven. Ik zie het als mijn taak om
ze buiten die zone te trekken en ze uit te dagen iets
nieuws te proberen. Daarvoor zijn ze toch op school?”

VOX HIERONYMI

Er zijn maar weinig bovenbouwleerlingen die het
vak muziek volgen. Waarom zouden ouders hun
kind stimuleren muziek te kiezen? Muziekdocent
Hanneke Faber vertelt over de meerwaarde van haar
vak. “Leerlingen moeten samenwerken in plaats van
samen werken: samenspelen kan alleen als je écht
naar elkaar luistert. Ook grenzen verleggen en jezelf
uiten zijn belangrijk.”
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De meerwaarde van muziek op school

ONLINE ONDERWIJS

‘IK HAD DIT ALS PUBER NOOIT GEKUND’
SONIA VAN DEN BROEK (FRANS):
“Het is fijn dat we online les kunnen geven, maar ik
vind het een ramp. Ik heb helemaal geen grip op wat
leerlingen doen. Een goede les voor mij, ik ben nogal
een controlfreak. Zo’n onlineles is saai, ik probeer ’m
iets informeler te maken. Door een Teams-les te geven
vanuit de Ajax-kamer van mijn zoon bijvoorbeeld, om
de FC Utrecht-fans een beetje te plagen. En ik neem
altijd iets interactiefs op in mijn lessen. Een klein opdrachtje tussendoor, een quiz. Maar ik weet niet of het
echt effect heeft. Ze kunnen natuurlijk een boek voor
zich hebben liggen en de meeste leerlingen verschijnen trouw in de lessen. Vraag twee is of ze wel actief
meedoen.
De ene keer hoor ik keiharde techno als een leerling
zijn microfoon openzet, de andere keer lees ik in de
chat aanwijzingen om een level hoger te komen in een
game, ik moet wel om ze lachen. Ik had dit als puber
nooit gekund, er wordt een groot beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Ik mis de
leerlingen echt heel erg. Door hen krijg ik energie om
les te geven, ik ben blij als ik ze weer zie.”

HANS RIGHOLT (GESCHIEDENIS):
“Tot en met de vierde klas geldt: al heb je een heel
jaar geen geschiedenis, het maakt geen klap uit. We
beginnen pas in de vijfde met de examenstof. Dus voor
geschiedenis is er in de meeste klassen niet zo heel

‘IK MOEST WEL OVER SCHAAMTE HEEN
OM TEGEN EEN SCHERM TE PRATEN’

Jack van de Noort bereidt een scheikundeles voor.

veel verloren. Voor de zesdeklassers is het sneu. Ze zijn
nu wel geslaagd, maar het is hetzelfde als wanneer je
tijdens een tenniswedstrijd aan het winnen bent en je
tegenstander geeft geblesseerd op. En ik had ze hun
feesten, examenreizen en tussenjaren zo gegund.
Voor mijzelf was het een heerlijk relaxte tijd. Eerst was
ik druk: werken, sporten, de kroeg in, twee voetbalteams coachen, naar mijn moeder in het bejaardenhuis, bij mijn schoonvader langs… Nu was er helemaal
niks: niet naar school, geen voetbal, geen mantelzorg,
heerlijk!
Begeleiding bij het profielwerkstuk, stagebegeleiding,
dat kan allemaal prima via Teams. Veel dingen die ik
voorheen in de pauze deed, kunnen nu via Teams, op
een ander tijdstip. Vergaderen met collega’s vond ik
altijd een drama. Fantastisch dat het nu achter de
computer kan. Het duurt veel korter en ik kan ondertussen de asperges schillen.
Maar lesgeven via Teams, dat moet niet veel langer
duren. Ik sta liever voor een bord met een stift mijn
parate kennis aan te spreken. Dat werkt wonderwel,
maar niet tijdens een onlineles, met dertig stille
muizen achter een computerscherm. Dus moet ik me
meer voorbereiden. En tijdens de les moet ik ervoor
zorgen dat mijn eigen kinderen niet de keuken in
komen voor een tosti.

FLEUR MEIJS (NEDERLANDS):
“Het starten was intensief. Ik had veel mondelingen
in te halen, ik moest mijn draai vinden met Teams, op
een gegeven moment mocht onze dochter van anderhalf
niet meer naar de reguliere opvang en mijn man is ook
docent. Toen het eenmaal liep, was het wel oké, maar
die beginfase!
Ik heb twee dagen per week vanuit mijn lokaal op
school gewerkt. Er was bijna niemand, op een handjevol
collega’s na. We zeiden tegen elkaar dat het wel een
slechte surrealistische roman leek, zo leeg was het.

Biologiedocent Marinde Mastbergen geeft digitaal les.

Ik moest over een soort schaamte heen om tegen een
scherm te praten, ik vind dat zo knullig. Om het een
beetje rustig te houden, hebben leerlingen hun geluid
en beeld uitstaan. Dan praat je dus tegen initialen. Normaal is een groot deel van de les orde houden, dat valt
weg. Eerst dacht ik: lekker, maar het is ook heel saai.
Wat ik heb gemerkt is dat leerlingen veel meer vrijheid
aankunnen dan wij gewend zijn te geven. Het is goed
om daar in het vervolg rekening mee te houden. Zeker in
de vijfde zie ik dat sommige mensen gaan als een speer!
Ze hebben veel minder afleiding, kunnen zelf van alles
bepalen, de autonomie is groter. De afgelopen tijd heeft
gevolgen voor de toekomst, dat weet ik zeker. We gaan
kritisch kijken naar wat nodig is en we gaan nadenken
over meer differentiëren.
Digitaal lesgeven vind ik niks. Ondanks dat ik er tijdens
het lesgeven niet altijd blij mee ben, mis ik de reuring.
Nu ben ik ’s avonds niet zo moe, maar heb ik ook niet
het gevoel dat ik echt heb gewerkt.”

‘DE MOGELIJKHEDEN IN TEAMS ZIJN OOK
METEEN DE VALKUILEN’
WILLEM VAN BERGEIJK (WISKUNDE):
“De dag na de eerste persconferentie van Rutte ben ik
er samen met Hans Ballon, de ICT-man van het USG,
voor gaan zitten. Teams was een gegeven, daarvoor
heeft NUOVO een licentie. We zijn het gaan inrichten
voor het USG. Dat hadden we in ruim een dag voor
elkaar. We hebben een instructiefilmpje gemaakt en docenten konden op school een uurtje instructie krijgen.
De grote mogelijkheden in Teams zijn meteen ook de
valkuil. De insteek was: wat hebben we nodig en hoe
maken we het voor docenten en leerlingen toegankelijk? Daarna leert iedereen gaandeweg trucjes. We
hebben een team aangemaakt waar docenten hun tips
kwijt kunnen. Bij iedere sectie spelen natuurlijk andere
dingen. Bij wiskunde lukt het meestal niet om met het
toetsenbord de wiskundenotatie over te brengen. Mijn
laptop heeft een touchscreen waar ik op kan schrijven.
Die notatie deelde ik via OneNote met de leerlingen,
zodat ze na de les konden checken of hun aantekeningen klopten.
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DOOR ALEIDA BOS

“TIJDENS EEN VERGADERING KUN JE
PRIMA ASPERGES SCHILLEN’

16

Door de afgelopen tijd ben ik gaan nadenken over de
manier van toetsen. In plaats van met een repetitie
sloten we het onderwerp Midden-Oosten in de vierde
nu af met een opdracht: een krantenpagina over het
Midden-Oosten. De stof moest daarin terugkomen, maar
ze moesten ook een gerecht maken uit de regio. Met
recensies van familieleden. Daar zaten leuke dingen
bij! Op een regenachtige dag heb ik ze alle negentig
nagekeken. Daarna dacht ik: ga ik voortaan die stomme
repetitie nog geven of ga ik iets anders doen?”

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Toen half maart de scholen werden gesloten in
verband met de coronacrisis, werd op het USG in
een paar dagen het onlineonderwijs op poten gezet.
Zes docenten vertellen over de switch van klassikaal
naar digitaal lesgeven. “Als je vraagt of ik liever
lesgeef in een klaslokaal, zeg ik volmondig ja.”

heel anders lesgeven

VOX HIERONYMI

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Van school naar scherm:
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‘FEEDBACK GEVEN IS MOEILIJKER ALS JE
NIET IN DE KLAS KUNT RONDLOPEN’
STEFAN LANDMAN (KLASSIEKE TALEN):
“Begin maart was er een informatieavond over de
Rome-reis. Iedereen was nog vol vertrouwen: die reis
gaat door! Een paar dagen later stond het land op zijn
kop. Geen reis dus, heel jammer, vijfdeklassers kijken
daar altijd al heel lang naar uit.
De zesdeklassers zullen altijd die leerlingen zijn die
geen eindexamen hebben gedaan, dat doet psychisch
wel iets met je volgens mij. Het lijkt me zo onbevredigend: hier hebben ze naartoe gewerkt en vlak voor de
eindstreep blijkt het niet nodig.
Voor de rest van de leerlingen lijkt het me ook een heel
rare tijd. Voor ieder vak weer andere opdrachten, zelf
plannen wanneer ze aan wat gaan werken, het doet een
groot beroep op hun zelfstandigheid en hun verantwoordelijkheid.
Als docenten moesten we in een aantal dagen het
lesprogramma online krijgen en we werden ineens in
de zee van Teams gegooid. Het is niet moeilijk, maar je

loopt tegen praktische dingen aan. Hoe je een vergadering organiseert, een filmpje kunt laten zien, kunt
toetsen of de leerlingen de les hebben begrepen…
Feedback geven is moeilijker als je niet in de klas kunt
rondlopen. Daarom doen we nu veel formatieve toetsjes
tussendoor. Die moesten we wel speciaal ontwikkelen,
met alle mogelijke feedback erin verwerkt. Het ontwikkelen van zulke nieuwe dingen vind ik heel leuk:
nadenken over materiaal, onlineprogramma’s uitproberen, uitlegfilmpjes maken, maar het kost wel veel tijd.
We proberen de stof op zo veel mogelijk manieren aan
te bieden. Al met al was het veel extra werk. Maar dat
voelde niet zo, dat komt doordat ik het heel leuk vind
om te doen. En ik werkte thuis, ik kan in alle rust aan
de slag. Dat is bij veel collega’s anders.
In een schoolweek zitten leerlingen vier keer voor je
neus, nu maar één keer. De andere uren zijn bedoeld
om vragen te kunnen stellen. We hebben daarom de
stof enigszins beperkt. Daar komen ze later niet mee in
de problemen. Het programma is iets minder intensief,
maar dat halen we later wel weer in.”

In de personeelskamer kan alleen nog koffie worden gehaald.

voelt dan ook eenzaam en dat gaat nog wel even duren.
Ik heb in het ziekenhuis gelegen met een verdenking
van corona. Het bleek een longontsteking. Gezien mijn
astmatische klachten val ik in de risicogroep en daarom
blijf ik de rest van dit schooljaar thuis, dat heb ik afgesproken met school.
Door de afgelopen tijd realiseer ik me nog meer dat
onze leerlingen veel meer kunnen en veel minder
afhankelijk zijn van ons als docenten dan wij af en toe
denken. Ze kunnen zelf de regie nemen en wij kunnen
ze veel vrijer laten. Nuttige informatie bij het nadenken
over varianten van hoe een schooldag eruitziet, waar
we als USG al mee bezig waren.
Ik geniet van de tijd die ik doorbreng met mijn gezin.
Ik kan bij onze dochter van zeven meekijken bij haar
schoolwerk, ik ben dagelijks bij onze zoon van twee.
In combinatie met mijn werk is het lastig, de kinderen
hebben een compleet andere agenda dan ik. Daarom
doe ik mentorgesprekken als onze zoon op bed ligt.
Mail en andere dingen gaan tussen de bedrijven door.
Toch heb ik meer voordelen dan nadelen ondervonden,
maar ik zal blij zijn als de zomervakantie voorbij is.” 
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Practicum opnemen voor videoles.

VOX HIERONYMI

Andrea Lubberdink (wiskunde) grijpt haar kans en gaat skatend de
school door.

EMIEL VAN RIJSEWIJK (LICHAMELIJKE
OPVOEDING):
“Het accent bij de onlinelessen lag bij de andere
vakken. Vanuit de sectie vinden wij het belangrijk dat
leerlingen actief blijven en plezier beleven aan sport.
Aan het begin van de coronaperiode hebben we daarom
challenges bedacht, zoals de plankchallenge, waar de
leerlingen filmpjes van kunnen opsturen, met een prijsje als motivatie. Zo proberen we ze iets te bieden om
hun energie kwijt te kunnen.
Met mijn mentorklas had ik al een klassenapp, dus we
communiceerden redelijk snel met elkaar. In de les
komen via Teams was in het begin zoeken. Het stond
verkeerd in agenda’s, inbellen lukte niet ...
Mijn mentorlessen geef ik nooit klassikaal, dus ook
niet via Teams. Nu ben ik er tijdens de mentorles voor
leerlingen die mij graag willen spreken. Met de paar
leerlingen die van de radar verdwenen, nam ik apart
contact op. Meestal bleek dat ze zich wel redden. Dat
ze niet de hele tijd online zijn, maar na hun schoolwerk
andere dingen gaan doen.
Het leukste aan mijn vak vind ik het om de hele dag
groepjes pubers voor mijn neus te hebben. Deze periode
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‘LEERLINGEN KUNNEN VEEL MEER DAN
DOCENTEN DENKEN’

Als de camera’s aanstaan, dan vertraagt dat de verbinding en zien de leerlingen elkaar; dat kan afleiden.
Dus hebben we de afspraak dat beeld en geluid van de
leerlingen uitstaan. Via de chatlijn communiceren gaat
heel goed. Leerlingen geven via de chat antwoord, en
in tegenstelling tot in de klas hoeven ze niet hun beurt
af te wachten. Toch is digitaal lesgeven heel anders.
Voor ons was het goed te doen, omdat we de leerlingen
al een groot deel van dit schooljaar lesgegeven hadden.
Dan heb je al een beeld van de klas en de groeps
dynamiek. Als ik met digitaal lesgeven zou beginnen
aan een klas die ik niet ken, zou het heel ingewikkeld
worden. Juist het gevoel van de groep, het reageren
onderling, openstaan voor wat je te vertellen hebt als
docent, die dingen zijn in een klaslokaal veel beter te
sturen dan als je met beeldschermen bij elkaar komt.
Dat mis ik wel. Als je vraagt of ik liever lesgeef in een
klaslokaal zeg ik volmondig ja. Dan zie je iets gebeuren,
nu is het even afwachten en bij de sporadische inleveropdracht moet je maar kijken of het aangekomen is.”
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“Dat de school ineens moest sluiten vanwege corona
en dat we nu alles thuis moeten doen. Ik vind het wel
fijner om straks gewoon weer naar school te gaan als
dat weer kan.”

“De docent die de volgende keer geïnterviewd wordt, is
mevrouw Van der Meulen, mijn docent Latijn, want ik
vind dat zij heel goed lesgeeft.” 

DOOR MARIEKE VAN OSCH / FOTO PETER WIJN

.

Cursus oud-Grieks
voor ouders

Wat vind je ervan dat mevrouw Duifhuis dat heeft
gezegd? Herken je jezelf erin?
“Ik vind het leuk dat ze dat gezegd heeft. Ik weet
niet of ik mezelf creatief vind. Ik hou wel heel erg van
zingen. Ik vind het inderdaad moeilijk om snel iets uit
mezelf te vertellen. Ik weet niet goed hoe dat komt.”

Wat kun je op school doen met je creativiteit en je
zangtalent?

Waarom heb je voor het USG gekozen?

“Bij Helikon kan ik op vrijdagmiddag terecht voor
kunst. Voordat de school dichtging, was ik daar bezig
met het tekenen van een kerkuil, samen met mijn
vriendin Femke. Zingen doe ik op school bijna nooit.
Ik mocht wel een keer voor mijn Engelse spreekbeurt
zingen. Toen heb ik een aria van Händel gezongen.”

“Ik heb voor het USG gekozen omdat mijn zus Sofie er
ook op zit. En omdat er veel aan kunst wordt gedaan.
Op de open dag had ik dat meteen gezien, daar was iets
van Helikon, en toen wilde ik graag naar het USG. Ik
heb ook toen ik nog op de basisschool zat de Junior
Academie gedaan: populatiegenetica.”

Welke vakken vind je leuk op school? En welke wat
minder?

E ven

voorstellen

Roos Wijn (13 jaar) zit in klas 2D. Ze woont in
Utrecht. Ze heeft een oudere zus, die op het
USG in de derde klas zit, en een jonger broertje, dat nog op de basisschool zit. Ze houdt
van tekenen, met haar ratjes spelen, lezen
over astronomie en wiskunde, pianospelen,
vioolspelen en componeren. Daarnaast zingt
ze iedere week in het Kathedrale Koor.

“Een van de redenen dat ik voor
het USG heb gekozen is dat er
veel aan kunst wordt gedaan”
Wat vind je het leukst aan het USG?
“Ik vind het goed aan het USG dat er ook rekening
wordt gehouden met autisme. Dat je persoonlijke
begeleiding krijgt en dat je klasgenoten rekening met
je houden. Het is sowieso een school waar je veel
persoonlijke aandacht krijgt en waar de leerlingen
allemaal goed rekening houden met elkaar. En verder is
het een school waar je veel dingen kunt kiezen.”

Wat vind je minder leuk?
“Dat het soms heel druk is: veel mensen die allemaal
door elkaar heen praten.”

Quotes
De Apoforèta, de schoolkrant van de leerlingen van het USG, staat iedere keer vol
grappige uitspraken van leraren en leerlingen (www.apoforeta.com). In het laatste
nummer ter ere van het lustrum een aantal
hoogtepunten van de afgelopen jaren. De
Vox nam er een paar over.
!!Humke:

“Je bent zo onopvallend als een
banaan.”

!!Leerling:

“Meneer, is dat van u?” Desar:
“Ja, dat is mijn persoonlijke rol glittertape.”

!!Kieviet:

“Kale mannen hebben meer testosteron, dus eigenlijk ben ik een mietje.”

!!Reinink:

“Er zijn hier drie dingen die niet
werken: jullie brein, het internet en de
klimaatplannen.”

!!Van

Rijsewijk: “Bad hair day? Ik heb een
bad hair life!”

!!Van

Bergeijk: “Nee, het is niet de som die
niet klopt. Jij klopt niet!”

Volgend schooljaar kunnen niet alleen kinderen,
maar ook ouders op het USG terecht voor lessen
oud-Grieks.
en jij een van die ouders die hun kind graag

B zouden willen begeleiden bij het eerste huis!
werk Grieks? Of heb je altijd al oud-Grieks willen leren,
maar kwam het er niet van? Of misschien heb je ooit
wel Grieks gehad, maar is je kennis weggezakt?
USG-docent Alwine Reinink zal volgend schooljaar een
serie lessen verzorgen voor leergierige ouders. Niet
alleen het alfabet en de eerste grammaticale beginselen komen aan bod, maar uiteraard ook de cultuur. Om
te zorgen dat voldoende stof aan de orde kan komen,
wordt wel wat huiswerk van de deelnemers verwacht.
De lessen (blokuren) worden ’s avonds gegeven, waarschijnlijk in het tweede kwintaal (dit onder voorbehoud
van coronamaatregelen). Bij voldoende belangstelling
komen er vervolglessen, al zal dat tegen betaling zijn.
De starterscursus wordt ons geschonken door het USG!
De Ouderraad zal zodra dat mogelijk is meer details
bekendmaken en de inschrijving verzorgen. (CS) 
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Welke docent interviewen we de volgende keer en
waarom?
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Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt op
het USG?

VOX HIERONYMI

De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt een
docent en een leerling. In de vorige Vox koos docent
wiskunde Marjoleine Duifhuis voor dit nummer Roos
Wijn, een leerling uit haar mentorklas. “Roos is
een lief meisje dat heel creatief is en prachtig kan
zingen. Juist omdat het een meisje is dat daar niet
zo snel uit zichzelf over zal vertellen, lijkt het me
leuk als jullie haar interviewen.”

“Grieks en wiskunde vind ik leuk. Kunst vind ik ook heel
erg leuk. Gym vind ik minder.”

20

spreekbeurt zingen’

!!Verweij:

“Edelgassen, dat zijn de Paris
Hiltons onder de elementen.”

!!Gordijn:

“Heb je dat wel eens, dat je in een
meterkast zit en je afvraagt waar al die
elektriciteit vandaan komt?
staat een vuilniswagen. Kers: “Kijk,
de bruggerversnipperaar staat weer klaar.”

!!Buiten

21

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

‘Ik mocht voor mijn Engelse

EINDEXAMEN 2020

EINDEXAMEN 2020
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DOOR HANS REICHART

HAASTIG BESLUIT
Het besluit om het centraal eindexamen af te blazen,
vindt Aad snel genomen. De vrees van het ministerie
was dat de voorbereiding op het examen in het gedrang
kwam. “Het had niet gehoeven. Wel in het vmbo met
hun praktijkexamens, maar de andere scholen waren in
principe klaar met hun onderwijs. Het besluit heeft mij
verrast. Er waren nog voldoende andere mogelijkheden,
zoals uitstel van het examen en onderwijs in kleine

e coronaproblemen voor het onderwijs zijn ern-

de ernst van de ziekte, de vele slachtoffers en de problemen in de zorg, zijn ze beperkt, al moet niet worden
onderschat hoezeer ze kwetsbare leerlingen raken.
Het is allemaal heel snel gegaan. “De ene dag ontvingen we de ouders nog op school tijdens de informatieavonden over de klassieke reizen en het leek wel de
volgende dag dat we − 12 maart − moesten laten weten
dat het schoolfeest niet door zou gaan.” Dat bericht
bleek achteraf het startsein van een serie maatregelen. ”Kort daarop volgde het bericht dat de scholen
dichtgingen en op 24 maart informeerden we de ouders
over het besluit van minister Slob dat er dit jaar geen
centraal examen zou zijn. In zekere zin hadden we
geluk met het moment: wij hadden toen net de derde
toetsweek achter de rug. Dat scheelde, omdat we vervolgens voor de zesdeklassers alleen nog het herkansen
en inhalen van toetsen moesten organiseren.”

Melden voor toets en desinfectie

“De ervaring van het met zijn
allen examen doen kunnen we
niet vervangen”
groepen. Nu het besluit is genomen, is het belangrijk dat de leerlingen beseffen dat zij een volwaardig
diploma behalen. Het schoolexamen is aangevuld met
twee extra herkansingen, om leerlingen meer kans te
geven hun gemiddelde cijfer te verhogen. Ik hoop en
verwacht niet dat we op honderd procent geslaagden
uitkomen”, zegt Aad, als ik hem eind mei spreek. “Al
gun ik elke leerling het diploma, het zou een verkeerde
indruk geven van de kwaliteit van het schoolexamen. In
de afgelopen jaren was het slagingspercentage 97 à 98.
Jongens ondervinden in principe het sterkst een nadeel
van het wegvallen van het centraal examen, als het

Anderhalvemeterbiologietoets, 6 mei 2020

Zesdeklassers laten zien hoeveel anderhalve meter is

gaat om hun gemiddelde cijfer. Er zijn jongens die er in
februari eens goed voor gaan zitten en een eindsprint
inzetten, zodat ze tijdens het eindexamen op volle snelheid liggen. Meisjes gedijen beter in het schoolsysteem
en spreiden hun inzet meer over het hele jaar. Zij halen
dus een groter deel van hun gemiddelde binnen via het
schoolexamen. Het gemiddelde cijfer van het USG voor
het schoolexamen is elk jaar een 7. Ons gemiddelde
cijfer voor het centraal examen is ook ongeveer 7.”
(Inmiddels blijken 131 van de 135 examenkandidaten te
zijn geslaagd (97 procent), met gemiddeld een 7. Vier
kandidaten doen nog herkansingstoetsen, red.)

DIPLOMA-UITREIKING
De uitslagendag was 4 juni (met ‘nationaal vlaggenmoment’), de anderhalvemeterdiploma-uitreiking vindt –
onder voorbehoud – plaats op 8 en 9 juli.
De conrector had er steeds vertrouwen in dat het goed
zou komen en dat de school een antwoord zou hebben
op de uitdaging van de coronamaatregelen. “Wat we
niet kunnen vervangen, is de ervaring van met zijn
allen examen doen, de gymzaal uitlopen en antwoorden
vergelijken, examenfeesten et cetera. Voor het onderwijs en het toetsen hebben we nu en straks de oplossingen waar de coronatijd om vraagt.”

VOX HIERONYMI

D stig, maar Aad relativeert ze ook: vergeleken met
!
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Het eindexamen 2020 zou het 43ste worden voor
bovenbouwconrector Aad van Diemen. Dat het
examen niet doorgaat wegens het coronavirus, spijt
hem. Hij had zijn zesdeklassers hun apotheose
gegund. Hij vraagt zich bovendien af of de maatregel
wel nodig was.

Anderhalvemetertoetsnabespreking

Privé-inhaaltoets
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Het eindexamen dat niet doorging

EINDEXAMEN 2020

EINDEXAMEN 2020

Zesdeklassers aan het anderhalvemeterbijkomen na een toets.

Ben je blij dat het centraal examen niet doorgaat?

Hoe kom je die zeeën van tijd door?

24

Doe je wat meer in huis dan normaal?
“Ik kook één keer per week, ik doe de was weleens, en
verder de normale huishoudelijke taken die ik toch al
deed, zoals de vaatwasser inruimen en de tafel afruimen. Mijn ouders werken gewoon allebei, dus daarom
doe ik wel iets meer in huis dan voor de lockdown.”

Wat ga je na de zomer doen?
“Ik ga wiskunde, biologie en Latijn herkansen. Hopelijk
kan ik dan nog een paar hogere cijfers op mijn lijst
krijgen.”

“Nou, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Ik vind
het lastig om structuur te houden. Er is geen school
meer, er is geen sport meer, niks dat structuur geeft.
Ik verveel me soms dus ook wel een beetje. Ik leer een
beetje voor mijn toetsen, ik praat met vrienden. Dat
gaat bijvoorbeeld via PlayStation online, dan praten
we tijdens het gamen, dat is wel leuk. Verder zie ik ze
niet echt. Vlak voordat de scholen dichtgingen, kwam
er een nieuw spel uit, Call of Duty Warzone, en dat
spelen we nu. Lezen doe ik nauwelijks, daar heb ik niet
de discipline voor. Zou eigenlijk wel moeten, maar ja.
Ik kijk wel veel series op Netflix. Ik doe dat vaak via
Netflix Party. Dan spreek je met iemand af om samen
naar dezelfde serie te kijken. Ondertussen kun je dan
facetimen of skypen. En als jij het beeld stopzet, stopt
het voor de ander ook.”

“Dan ga ik psychologie studeren in Utrecht, ik weet al
dat ik ben toegelaten. Hopelijk kan ik er gewoon in
september mee beginnen, al weet ik niet of de introductieweek doorgaat. Ik wil dan ook wel op kamers
gaan, maar ik ben nog niet heel actief op zoek. Het is
ook niet erg als het niet meteen lukt, want ik woon op
tien minuten fietsen van de Uithof.”

“Ik kijk meer films en series. Op Netflix volg ik de serie
Better call Saul. Op tv de serie Chernobyl, daar kijk ik
samen met mijn ouders naar. Op YouTube kijk ik allerlei
soorten filmpjes, informatieve en entertainende.
Verder game ik online met vrienden. We spelen
strategiespellen zoals Hearts of Iron, dat gaat over de
Tweede Wereldoorlog. En een wat ouder spel, Age of
Empires. Dat is voor mij wel nostalgisch, omdat ik dat
als kind ook al veel speelde. En verder ... ik ga een
paar keer per week hardlopen, ik kook vaker dan voor
de lockdown en ik probeer ook meer te lezen. Ik lees
ongeveer een half uur per dag, maar dat is niet zoveel
als ik zou willen. Games en sociale media zijn gewoon
makkelijker.”

Ben je meer gaan lezen, gamen en netflixen?

“Ik hoop dat ik dan gewoon kan beginnen met mijn studie geschiedenis in Leiden. Ik hoop dat ik dan ook weer
kan gaan werken. En ik wil dan ook op kamers gaan.”

Wat vind je het vervelendst aan deze situatie?

“Ik las altijd al veel, ik lees niet meer dan eerst. Nu
lees ik De pest van Camus. Ik vind het heel bijzonder
hoe de situatie wordt beschreven en hoe je gelijkenissen ziet met nu. Gamen doe ik niet. Netflix kijken wel!
Ik kijk van alles, ik vind veel dingen leuk.”

“Ik voel me soms wel een beetje eenzaam, ik mis de
échte sociale interactie.”

Wat ga je na de zomer doen?

JULIA VAN REENEN

“Naast mijn vrienden niet zien en niet kunnen voetballen, vind ik het moeilijkste van de lockdown dat ik mijn
vriendin Sanne niet gewoon kan zien.”

Wat vind je ervan dat het centraal examen niet
doorgaat?

Ben je blij dat het centraal examen niet doorgaat?
“Niet echt. Ik vind het vooral jammer, ik had verwacht
dat ik in deze tijd echt zou moeten knallen en dat er
dan ook een beloning zou komen, maar het is nu ineens
afgelopen. Jammer, het is een beetje een anticlimax."

“Ik heb veel contact via WhatsApp en Snapchat. En
verder bel ik vaak via Teams, Skype of Facetime. Dan
bellen we met een groepje en kun je elkaar ook zien,
dat is leuk. Ik heb dus vooral veel digitale contacten.”

Wat ga je na de zomer doen?

Wat vind je het vervelendst aan deze situatie?

JONAS VAN TETERING

Hoe houd je, naast het wandelen, contact met
vrienden en vriendinnen?

“In het begin vond ik het heel onwerkelijk. Ik heb er
zes jaar naartoe gewerkt, het is heel raar dat het dan
niet doorgaat. Inmiddels ben ik er wel aan gewend. Ik
snap het ook wel, in deze situatie. Op zich denk ik dat
het examen best had kunnen doorgaan, maar veel mensen kunnen zich nu toch wel slechter concentreren.”

Hoeveel toetsen moet je nog maken?
“Ik heb nog tien toetsen, waarvan een aantal herkansingen, voor Grieks, Latijn, geschiedenis en Frans.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

“Gelukkig is het vaak lekker weer, dus ik ga veel naar
buiten, bijvoorbeeld wandelen met vrienden, op anderhalve meter afstand. Maar ik ga ook wel in mijn eentje
wandelen of fietsen. Of ik ga lekker in de tuin liggen.
Verder ben ik natuurlijk nog bezig met schoolwerk,
omdat ik die toetsen moet voorbereiden. Ik zit in de
MR en de GMR en die vergaderingen gaan gewoon door.
Daar moet ik dan ook stukken voor lezen. Ik ben ook
meer gaan koken en bakken. Ik heb bijvoorbeeld laatst
crumblebars met rood fruit gebakken, die waren heel
goed gelukt. En ik maak ook weleens schoon, maar dat
stelt niet zo veel voor.”
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TIJN REICHART

Ga je nog vakken herkansen?

Hoe kom je de tijd door?

“Ja, wiskunde en economie. Dat zijn de enige vakken
waar ik hoger voor kan komen te staan. Bij de andere
vakken heeft herkansen geen zin.”

Hoe kom je de tijd door?

DOOR MARIEKE VAN OSCH

“Ik heb daar een gemengd gevoel over. Het is fijn als
je weet dat je geslaagd bent, dat geeft wel zekerheid,
en een gevoel van opluchting. Maar je mist wel de hele
ervaring van het examen, dat je dat met zijn allen doet,
de spanning van het wachten op het telefoontje of je
geslaagd bent. Je mist een belangrijke periode in je
leven. Maar verder is het toch wel fijn.”

Ga je nog vakken herkansen?

VOX HIERONYMI

Bij veel USG’ers kon al op 24 maart, na de mede
deling van de minister dat het centraal schriftelijk eindexamen dit jaar door de coronacrisis
werd geschrapt, de vlag uit. Anderen moesten
nog wachten op de resultaten van inhaal- en
herkansingstoetsen. Hoe ervaren leerlingen deze
periode? Drie geslaagde zesdeklassers vertelden
er begin mei over, voordat de toetsen begonnen.
“Onze schooltijd is nu heel abrupt afgelopen.
Jammer, dat is wel een anticlimax.”

“Ik heb me aangemeld voor het Utrecht Law College.
Dat werkt met een selectie, ik heb alle rondes al gehad.
De laatste ronde was een videogesprek, dat ging goed.
Maar ik krijg pas eind mei of begin juni te horen of
ik ben aangenomen.” (Inmiddels weet Julia dat ze is
aangenomen, red.)

Wat vind je het meest jammer aan deze situatie?
“Ik vind het jammer dat alle dingen die echt bij het
eindexamenjaar horen, zoals de laatste lesdag, de examenreis en de feestjes, niet doorgaan. Gelukkig houdt
de school nog wel een uitslagdag. Maar we zullen die
dag waarschijnlijk niet naar school kunnen komen. En
ik weet ook niet of er wel een feestelijke diploma-uitreiking komt. Ik vind het op zich wel relaxed dat het
examen niet doorgaat, maar al die andere dingen zijn
jammer. Het is nu allemaal zo abrupt afgelopen.” 
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‘Geen examen is wel een beetje een anticlimax’

FOTOREPORTAGE

AMOR-AVOND

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM
VOX HIERONYMI
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Op Valentijnsdag vond de tweede (en door corona tevens laatste) AMOR-avond van dit schooljaar plaats.
AMOR staat voor Ars Musica Optima Rerum: de kunst
van de muziek is het beste van alle dingen. Tijdens
deze door leerlingen georganiseerde avonden treden
USG’ers en soms ook docenten op (op Valentijnsdag
brachten Daphne Acoca en Aad Gordijn samen met
vijfdeklasser Adriaan Janssen Shallow van Lady Gaga
en Bradley Cooper ten gehore). Er wordt op allerlei
muziekinstrumenten gespeeld en ook veel gezongen.
De muziek varieert van licht tot klassiek, zeg maar
van Beatles tot Bach. Het niveau is niet belangrijk,
wel is het de bedoeling dat de musici zich inzetten
om het beste uit zichzelf te halen. Fotograaf Geert
van Schoot legde de optredens vast.
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Van harp tot fagot, van Beatles tot Bach

BOEKENTIPDRIE
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‘Heel moeilijk om te kiezen!’
USG-docent klassieke talen Floortje Kootte is dol
op lezen en vindt het moeilijk om maar drie boeken te noemen. Daarom bestaat haar eerste tip uit
een compleet oeuvre.
DOOR FLOORTJE KOOTTE

k zit al sinds een jaar of acht bij een leesclub

I waar we echte klassiekers lezen, waar je anders
!
niet aan toekomt of niet eens aan durft te beginnen,
zoals Leven en lot van Vasili Grossman (850 bladzijden!!) of Moby Dick. Deze boeken zijn trouwens altijd
aanraders, maar het helpt echt heel erg om een stok
achter de deur te hebben. Omdat die échte klassiekers
vrijwel altijd door (witte) mannen zijn geschreven,
hebben we ook weleens een jaartje alleen vrouwelijke
auteurs gelezen en auteurs uit het hart van Afrika.
Het is dus echt heel moeilijk om te kiezen! Ik hou
van heel veel boeken. Dus ja, ik heb ook maar wat
oude (boeken)liefdes opgeschreven.

1. ALLES VAN KAREL VAN HET REVE
Karel van het Reve ontdekte ik toen hij net was
overleden (ik moest het even opzoeken, maar het
was alweer in 1999). Hij is echt de perfecte slijper
van je geest. Hij schreef columns voor radio en
kranten, waarin hij een of andere open deur, cliché
of aangenomen waarheid heel minutieus ontleedde.
Het is echt heerlijk om met hem mee te gaan op die
weg, en heel leerzaam bovendien. Hij schreef ook
over Betondorp (waar hij is opgegroeid) en over
Rusland, literatuur, het communisme en Amsterdam,
maar ook over vogels
en naaktstranden. Hij
is ook een beetje vals,
er zijn vast lezers die
zich zijn aanval op
de literatuurwetenschap (dat vond hij
dus geen wetenschap)
herinneren. En Maarten Biesheuvel is een
enorme fan van hem,
dat is natuurlijk ook
een aanbeveling.

2. DARWINS HOFVIJVER – TIJS GOLDSCHMIDT
Dit boek heb ik ooit voor mijn eigen boekenlijst op
school gelezen, ik was er helemaal weg van (ik ben
weliswaar classicus, maar
diep in mij zit een bioloog
verborgen). Tijs Goldschmidt is een bioloog die
onderzoek deed bij het
Victoriameer in Afrika naar
een bepaald soort vis. Hij
beschrijft in dit boek zijn
onderzoek, maar vertelt
en passant ook over zijn
belevenissen in Afrika, geschiedenis, cultuur, kunst
en dergelijke. Later heb ik
zo ongeveer elk boek van
hem gekocht en gelezen en hij stelt me nooit teleur.
Dus mocht je dit boek van hem al kennen, elk ander
boek is ook goed!

3. HOW TO BE BOTH – ALI SMITH
Dit vond ik een erg leuk
boek en het werd mij
aangeraden door een
vriendin die uit principe
alleen nog maar boeken
van vrouwelijke schrijvers leest. Het boek
bestaat uit twee helften, die pas helemaal
aan het eind met elkaar
te maken blijken te
hebben en dan prachtig
in elkaar grijpen. In
beide helften speelt een
meisje, jonge vrouw
eigenlijk, de hoofdrol. Het gaat over identiteit,
schilderkunst, reizen naar Italië en de kracht van de
fantasie. Echt een heel interessant en mooi boek en
als je het uit hebt (eigenlijk al als je erin begint) wil
je meteen naar Ferrara om de fresco’s daar te bekijken,
want die spelen een heel belangrijke rol.

