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VOORWOORD

Voetballen op literatuurdag

Gelukkig zijn er ook jongeren die wél geïnteresseerd
zijn in literatuur. Derdeklasser Lotte Nieboer doet niets
liever dan lezen. We wisten haar te strikken voor de
boekentipdrie. Achterin deze Vox noemt ze drie titels
die zowel voor pubers als volwassenen interessant zijn.
En gelukkig zijn er ook bevlogen leraren Nederlands die
hun leerlingen proberen te enthousiasmeren. In de rubriek ‘Om en om’ komt Fedde Lok aan het woord, sinds
kort docent Nederlands op het USG. Hij koos destijds
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voor de studie Nederlands omdat hij “literatuur het
enige boeiende vak op de middelbare school” vond.
De afgelopen periode organiseerde de Ouderraad verschillende activiteiten. Zo was er in januari een thema-avond,
niet over (al dan niet aansprekende) literatuur, maar over
aantrekkelijker zaken in het leven van veel jongeren: alcohol en drugs. Gezien de opkomst een onderwerp dat leeft
onder ouders. Hoe voer je het gesprek hierover met je kind,
hoe stel je regels en hoe help je je kind bij het aangeven
van zijn grenzen? Voor wie er niet bij was een uitgebreid
verslag. Oók nuttig voor ouders die zich niet kunnen voorstellen dat hun kind ooit over de schreef gaat.
Daarnaast organiseerde de Ouderraad ook de inmiddels traditie geworden ouderlessen. Een paar ouders
die erheen gingen vertellen wat zij hebben geleerd.
Verder in deze Vox aandacht voor de presentatie van de
profielwerkstukken van de zesdeklassers; er zaten ware
huzarenstukjes bij. Guus Kers en Emiel van Rijsewijk
vertellen over hun werkzaamheden als decaan en over
de profielkeuze. En technisch onderwijsassistent Ryoko
Appelboom doet uit de doeken wat zij zoal doet op een
schooldag (en waar ze fruitvliegjes en schapenharten
vandaan haalt).
Genoeg te lezen dus in het nieuwe nummer van
de Vox. Mocht u willen reageren dan kan dat via
redactievoxhieronimy@gmail.com. Wij wensen u veel
leesplezier!
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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elaas. De Dag van de Literatuur is niet bedoeld
voor literair geïnteresseerde veertigplussers,
maar voor bovenbouwleerlingen. Klas 5 van het USG
ging er naartoe. Dus wellicht zouden onze zoons verslag
kunnen uitbrengen? Enig doorvragen leverde het volgende op: presentator Tim Hofman (die van BNN) deed
het leuk; minister Jet Bussemaker was niet te verstaan; Herman Koch las goed voor; Pepijn Lanen (van
De Jeugd van Tegenwoordig) was wel grappig, Hagar
Peeters zwartgallig en saai. Na een uur of twee vond
een flinke groep USG-jongens het wel weer genoeg.
Ze zeiden de literatuur vaarwel en gingen Rotterdam
in om hun lunch te regelen. Als toetje kochten ze een
voetbal, zodat de rest van de middag voetballend op
het plein voor de Doelen kon worden doorgebracht −
“veel leuker dan al die schrijvers.” Wellicht is het een
idee om de volgende keer de redactie van het literaire
voetbaltijdschrift Hard Gras een workshop te laten geven? Of een ander programmaonderdeel over literatuur
en sport op te nemen?

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Peter Buwalda, Annejet van der Zijl, Ronald Giphart,
Jan Siebelink, Khalid Boudou, Oek de Jong, het
waren niet de minsten die optraden op de Dag van
de Literatuur begin maart. Talkshows, interviews,
voorleessessies, er was van alles te doen rond hen
en nog een flink aantal andere gerenommeerde Nederlandse auteurs. Ook was er aandacht voor andere
kunstdisciplines, zoals film, cabaret, muziek en
dans, al dan niet in combinatie met literatuur. Kortom: een programma om je vingers bij af te likken.
Je zou er zo een dag voor vrij nemen, concludeerden
een collega-moeder en ik.

VAN DE RECTOR

Wat vliegt een schooljaar toch altijd voorbij!
In de Vox van december schreef ik nog dat de nieuwe
eersteklassers gewend zijn en nu is alweer het Open
Huis 2017 geweest met bijna 2500 bezoekers. Een
jaarlijks festijn waarbij iedereen, onder wie ook veel
leerlingen, de gasten enthousiast ontvangt, veel
vertelt over de sfeer en de mogelijkheden op school
en ook actief laat zien wat er allemaal kan. Ook de
Ouderraad is van de partij om vragen te beantwoorden en de speciaal gedrukte Vox uit te delen.

VOX HIERONYMI
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De leerlingen hadden van tevoren thuis allerlei lekkers
gebakken en gingen tijdens de bijeenkomst met de ouderen in gesprek, maakten muziek, lazen gedichten voor
en zongen de Cantus. Na de officiële verbindingshandeling was de adoptie een feit. Binnenkort gaat een halve
tweede klas twee uur naar het Bartholomeus Gasthuis
om activiteiten met de ouderen te ondernemen. Daarnaast biedt het Bartholomeus Gasthuis leerlingenverenigingen aan zich in te zetten bij activiteiten in het
gasthuis. Een prachtige manier om te werken aan de
maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen.
In het schooljaar 2014-2015 is het Leidsche Rijn College begonnen met de Junior Academie. Dit zijn modules
voor leerlingen uit groep 8 die een extra uitdaging
nodig hebben. Het jaar daarna heeft het USG zich hierbij aangesloten, zodat Utrecht West en Oost bediend
kunnen worden, waarbij leerlingen altijd zelf de keuze
houden waar ze zich inschrijven. In dit schooljaar lopen
er al vijf modules: Van Big Mac tot Gratis Geld (2x),
Populatiegenetica, Soundlab en Discussiëren & Debatteren; ze worden zeer goed en enthousiast bezocht.
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Volop activiteiten op school

Omdat het USG al een aantal jaar
e zaterdag voor het Open Huis is het USG voor
de vierde keer op rij Nederlands Kampioen
Debatteren geworden, een uitzonderlijke prestatie,
hulde aan debatteam Hybris! Het USG was gastlocatie
tijdens de voorrondes waar op drie verschillende dagen
teams van 124 scholen met elkaar debatteerden. De 32
beste scholen plaatsten zich voor de finale. Tijdens de
finale bij de Universiteit Utrecht was de spanning hoog,
zeker voor onze titelverdedigers. Ze hielden zich uitstekend en na een zinderend slotdebat tussen de twee
laatst overgebleven scholen werd het USG uitgeroepen
tot kampioen.

D
!

Een gebeurtenis van een heel andere aard is de adoptie
van verzorgingstehuis het Bartholomeus Gasthuis. Het
USG kreeg de uitnodiging aan dit project mee te doen,
waarbij leerlingen en ouderen met elkaar in contact
komen. De mentoren van klas 2 hebben de handschoen
opgepakt en samen een geslaagde startbijeenkomst
georganiseerd. Ongeveer twintig ouderen kwamen naar
het USG en werden ontvangen door tweedeklassers.

Excellente School is konden we meedoen
aan het project Regelluwe School
Omdat het USG al een aantal jaar Excellente School is,
konden we meedoen aan het project Regelluwe School
van het Ministerie van OCW. In overleg met het ministerie kunnen we vernieuwingen uitproberen die eigenlijk
niet binnen de regels vallen. Via deze route kunnen we
leerlingen dit jaar al aanbieden onder voorwaarden een
Cambridge CPE-, een Goethe C1- of een DELF B2-certificaat in te zetten voor hun eindexamen, in plaats van
het CE (Centraal Examen) in de betreffende taal.
En dan waren er nog een prachtige AMOR-avond, het
fantastische toneelstuk De Storm, uitwisselingen,
Pi‑1‑dag, Olympiades, kortom te veel om op te noemen.
Veel leerlingen vinden iets waarin ze zich kunnen
uitleven, hun talent kunnen ontwikkelen en kunnen
groeien als mens.
Hanneke Taat, rector USG

NIEUWSOVERZICHT

USG-verkiezingsdebat: onder leiding van vijfdeklasser Martijn
Vos bespreken aspirant-Kamerleden
van SP en VVD en afgevaardigden
van de jongerenorganisaties van
GroenLinks en PvdA de politiek.
17 februari AMOR-avond
19 februari USG adopteert het Bartholomeus Gasthuis (zie p. 6)
20 en 21 februari Lampomene voert De
Storm (The Tempest) op, een tragikomedie van William Shakespeare
(zie p. 16).
23 februari De USG-finale van de Landelijke Geschiedenisquiz. Frank Visser
(klas 5) wordt ‘geschiedeniskampioen van het USG’, Jur Bos (klas
4) tweede en Floris Thöne (klas 2!)
derde.
24 februari De opvolgster van Hanneke
Taat wordt bekend; per 1 augustus
zal Marieke Folkers, nu rector op een
havo-vwoschool op Curaçao, aan het
roer van het USG staan.
8 en 9 maart Pilot studiedagen. Leerlingen bereiden zich op school voor op
de komende toetsweek door zelfstudie onder toezicht (zónder mobieltjes), extra uitleg over toetsstof en
keuzelessen.
15 maart Schoolkrant Apoforèta verschijnt, thema is politiek. Uit een
onder USG’ers gehouden enquête
blijkt een grote voorkeur voor
GroenLinks (35,8%) en D66 (32,6%).
VVD is derde met 14,7%. De PVV
scoort 4,2%.
23 maart Jaarvergadering Ouderraad
(zie p. 8)
30 maart tot 10 april 29 vierdeklassers op
de nieuwe ELOS-reis naar Marokko.
17 februari
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In het provinciehuis spelen leerlingen van negen Utrechtse
scholen het Europese parlement na
tijdens het Model European Parliament (foto 1).
13 januari Opvoering toneelstuk
Een bruid in de morgen van Hugo
Claus door een groep zesdeklassers
(foto 2).
19 januari Tweede Kamerlid Ahmed
Marcouch (PvdA) houdt een lezing
voor leerlingen uit klas 3 en 4 en
MAW-leerlingen uit de 5e en 6e.
19 januari Ouderavond over alcohol en
drugs (zie p. 9)
20 januari Nieuwjaarsgala, thema:
The Great Gatsby
24 januari Zesdeklassers Tessa Heemskerk, Romée Lind, Jeroen van
Mourik, Annelot Weusten en Philip
van Zeist winnen het Nederlands
Kampioenschap debatteren voor
scholieren. Het USG wint de prijs
voor de vierde keer op rij. Romée
Lind is voor de tweede keer Beste
spreekster van het toernooi (foto 3).
27 januari Presentatie van leerlingen
van groep 8 die de USG-Junioracademie volgen, ter afsluiting van de
eerste module.
28 januari Bijna 2500 ouders en basisschoolleerlingen komen het USG
bekijken tijdens het Open Huis.
3 en 4 februari Docent Fransje Praagman wordt eerste bij de wiskundequiz tijdens de jaarlijkse Nationale
Wiskundedagen, een congres voor
wiskundedocenten (foto 4).
14 februari Pi-1-dag voor alle U-Talentleerlingen uit klas 5 en 6 (zie p. 6)
16 februari Ouderlesavond (zie p. 18)
11-13 januari
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Er gebeurde de afgelopen maanden weer veel op en om het USG. Omdat niet alle ouders even goed het nieuws op de website van het USG
bijhouden (weten wij uit ervaring) een kort overzicht van een aantal
belangrijke gebeurtenissen. Zodat u weer helemaal bij bent.
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Nieuwsoverzicht

KORTE BERICHTEN

Adoptie Bartholomeus Gasthuis

VOX HIERONYMI

foto’s: Geert van Schoot
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Het wemelde 19 januari van de grijze hoofden op
school. Opa en Omadag? Nee, het was de start
bijeenkomst van de adoptie van het Utrechtse
Bartholomeus Gasthuis door het USG.

Onderwijs. Doel is het maatschappelijk bewustzijn van
jongeren te vergroten en eenzaamheid bij ouderen
terug te dringen. Tijdens de feestelijke adoptiebijeenkomst werden het Bartholomeus Gasthuis en het USG
door oud-commissaris van de koningin Jhr. Pieter
Beelaerts van Blokland officieel aan elkaar verbonden.
Er waren door de leerlingen gebakken versnaperingen,
er werd muziek gemaakt, gedichten voorgelezen en met
elkaar gesproken.
Tweedeklasser Eli Verweijmeren was aanwezig bij de
startbijeenkomst. Samen met een klasgenoot sprak hij
een bejaarde man over diens middelbare schooltijd. Eli:
“Hij vond school leuk, maar was wel avontuurlijk. Hij was
zonder dat zijn ouders het wisten naar de selectiedagen
om straaljagerpiloot te worden gegaan. Hij is toen uiteindelijk heel ver gekomen. Pas in de allerlaatste ronde is hij
afgevallen. Als dat niet gebeurd was, had hij zijn school
niet afgemaakt! Het was leuk om met hem te praten.”
De leerlingen uit klas 2 zullen de komende maanden in
halve klassen op donderdagochtenden het Bartholomeus
Gasthuis bezoeken. Daar zullen zij activiteiten met de
ouderen ondernemen.

Pi gooien en pizza eten op π-1-dag
Ook op het USG werd de wiskundige feestdag π-dag
(pi-dag) gevierd. Alleen gebeurde dat niet op de
officiële datum 14/3 (het omgekeerde van π: 3,14),
maar op 14/2, π - 1 dus.
rganiserend wiskundedocent Carolien Boss:

O “14 maart viel in de toetsweek, daarom hebben
!
we pi-dag een maand vervroegd. Dat het nu op Valentijnsdag viel leverde nog wel wat gemopper op, sommige deelnemers wilden daten. Ik heb gezegd dat de
dates mee mochten komen eten.” Lachend: “Maar dat
deed niemand.”
De pi−1-dag was bedoeld voor U-Talentleerlingen uit
klas 5 en 6, 33 in totaal. U-Talent is een programma
voor bèta-leerlingen die iets meer willen en kunnen. Dit
programma wordt deels door het USG en deels door de
6

et USG doet mee aan het programma ‘Adopteer

H een verzorgingshuis’ van de Stichting Creatief
!

Universiteit Utrecht verzorgd. De leerlingen gaan regelmatig naar de universiteit, maar het is de bedoeling dat
de school zelf ook lessen aanbiedt. Een paar uur met
z’n allen aan de slag rond de wiskundige constante leek
Boss, naast wiskundedocent ook U-Talentcoördinator,
een mooie invulling.
Er was van alles te doen. De geschiedenis van de
benadering van pi werd uit de doeken gedaan, vanaf
de Griekse oudheid, via de zeventiende eeuw tot nu.
Er werden serieuze groepsopdrachten gemaakt, maar
ook werd pi benaderd door met tandenstokers op een
papier met evenwijdige lijnen te gooien (voor kenners:
de naald van Buffon). En er was een wedstrijd wie de
meeste decimalen van pi uit zijn hoofd kent (record:
230!). Na afloop werd er gezamenlijk gegeten: pi-zza en
door de leerlingen gebakken ‘pie’.

KORTE BERICHTEN

Op weg naar een gezonde schoolkantine
alf november heeft het Voedingscentrum een scan

Help mee: geiten voor Nepal

e leerlingen volgen de ELOS-leerroute, Engelstali-

D ge modules over onderwerpen op het gebied
!

van internationalisering. Vorig jaar hebben ze een aantal lessen gehad over Nepal, waarbij werd samengewerkt
met een middelbare school uit Kathmandu. Als vervolg
daarop bedachten de leerlingen nu een Nepal-actie. Ze
willen daarmee verschillende doelen steunen, vertelt
vierdeklasser Sofie Weggeman. Behalve voor Goats for

Gorkha zamelen ze ook geld in voor een project dat
professionele waterfilters verschaft aan Nepalezen, om
de hygiënische omstandigheden te verbeteren.
Voor de actie hebben de leerlingen een crowdfundingsite opgezet, een loterij voor schoolgenoten en een
sponsorloop. Op 18 april zullen ze van Utrecht naar
de watertoren in Werkhoven lopen (20 kilometer), met
zoveel mogelijk water in rugzakken bij zich. Na afloop
is er een feest voor ouders − het entreegeld à 20 euro
gaat uiteraard naar het goede doel, wel krijgen de
feestgangers een stuk gratis pizza. Van het meegesleepte water zullen de vierdeklassers tegen betaling thee
zetten, soep maken en auto’s wassen.
De uitvoering van het project wordt
helemaal door de leerlingen gedaan.
“We doen alles zelf”, vertelt Sofie
enthousiast. “De ideeën bedenken,
sponsors zoeken, een site opzetten,
vergunningen regelen, de publiciteit,
enzovoort. Het kost best veel tijd,
zeker nu de actie loopt, maar het is
leuk en leerzaam om te doen. En we
doen er ook wat goeds mee.”
Wilt u ook de vierdeklassers met hun
sympathieke actie steunen? Ga naar
http://www.gofundme.com/to-helpschools-in-nepal

7

Nieuwe cashmere geiten voor door de aardbeving van
2015 getroffen Nepalese boeren; een groep vierdeklassers van het USG is druk bezig er geld voor in te
zamelen. Steun hun actie!
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schoolkantine. Deze scan heeft een score- en adviesrapport en een inspiratielijst opgeleverd. Beide documenten dienen als startpunt voor de werkgroep Gezonde
Schoolkantine. Het streven is om deze werkgroep dit
voorjaar te formeren. Er hebben zich al docenten,
leerlingen en ouders aangemeld. Ook de cateraar en de
partij die de automaten beheert, gaan deelnemen aan
de werkgroep. De volgende stap is een advies dat zal
worden voorgelegd aan schoolleiding, leerlingenraad en
Medezeggenschapsraad.
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H uitgevoerd met betrekking tot het aanbod in de
!

OUDERRAAD
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Nieuw jaar, nieuwe plannen
De Ouderraad informeert u in elk nummer van de Vox
over zijn activiteiten en over actuele zaken.
llereerst: de Ouderraad is blij met de aanstelling

A van de nieuwe rector. De voorzitter van de
!

Medezeggenschapsraad van het USG, Michel van Agtmaal, heeft namens de ouders in de benoemingsadviescommissie gezeten, waarvoor dank Michel.
Na de ouderavond over alcohol en drugs in januari en
de ouderlesavond in februari – over beide succesvolle
avonden elders in deze Vox meer – hield de Ouderraad
op 23 maart zijn jaarvergadering. Dat is een belangrijk moment voor de Ouderraad om verantwoording af
te leggen. Na uitleg over onze doelen − verbinding
creëren, school ondersteunen, tradities in ere houden,
belang gymnasia beschermen − en de besteding van de
ouderbijdrage was het woord aan ouders Saskia Bosman
en Stephen van Aken van de kascontrolecommissie. De
Nuovo Scholengroep voert sinds dit schooljaar de administratie van het Gregoriusfonds uit. Dat zag er goed uit
volgens de kascontrolecommissie en zij hebben, na een
toelichting op hun vragen, de aanwezigen voorgesteld
het stichtingsbestuur voor zijn beleid voor boekjaar
2016 decharge te verlenen. Hun aanbevelingen: zorg
voor een goede, minder ingewikkelde beschrijving van
het kascontroleproces en maak het innen van de ouderbijdrage eenvoudiger, bijvoorbeeld met een linkje naar
iDeal. Het digitaal innen van de ouderbijdrage gaan we
samen met school oppakken. Dank Saskia en Stephen!
We namen afscheid van drie leden van de Ouderraad:
Linde Marcé, Leon Schutte en Hanneke van de Maarel.
Bedankt voor jullie meedenken, bijdragen en mening.
We installeerden drie nieuwe enthousiaste ouders: Bas
Kooi (zoon in klas 2), Bart Stumpers (dochter in klas 4)
en Fusien Verloop (kinderen in klas 3, 4 en 6). Welkom!
Afgelopen jaar waren de uitgaven lager dan begroot,
doordat leerlingverenigingen minder hebben uitgegeven en de aankleding van de kantine achterloopt. De
Ouderraad gaat de hoge reserve besteden aan schoolaankleding, bijdragen schoolfeesten, wensen ouders,
vakoverstijgende zaken, de cultuurkaart en bijdragen
aan ouderbijeenkomsten voor eerste klassen. Plannen
die, na enkele vragen, door de aanwezige ouders goed
werden ontvangen. Zo was er een vraag of de ouderbijdrage niet omlaag kan bij een overschot. Daar is nu
niet voor gekozen, maar voor extra investeringen in

Van links naar rechts: Rob van Seters, Bart Stumpers,
Arda van Helsdingen, Bas Kooi, Nieske Castelein,
Fusien Verloop, Marlien Verhoef en Annemarie Haverhals

bovengenoemde zaken. Als de trend doorzet, overwegen
we verlaging misschien wel.
TALENTONTWIKKELING
Hierna was het tijd voor een interessante spreker: Eefje
Teeuwisse van bureau Take-a-Step. Zij is betrokken
bij het Honours-programma van het USG, waarbij ze
werkt volgens het principe van de positieve psychologie (‘appreciative inquiry’): alles wat aandacht krijgt,
groeit. Eefje ging in op talentontwikkeling en hoe je
talenten kunt ontdekken. Waarbij ze talent omschrijft
als de natuurlijke aanleg en patronen in denken en
doen (niet: uitblinken). Het brein trekt van nature negen keer sterker aan negatieve leerervaringen, dus zul
je leerlingen moeten helpen om van een fixed mindset
(gericht op persoon en gedrag) een grooved mindset
(gericht op proces en groei) te maken. Complimenten
gericht op het proces zijn belangrijk, evenals het stimuleren van het zoeken naar passende contexten en het
helpen studeren op een manier die past bij het talent.
Dat is ook voor scholen een zoektocht, zoals rector
Hanneke Taat beaamde: “een leerproces voor leerlingen,
docenten en iedereen die ermee te maken heeft”. Het
Honours-programma moet dat maatwerk leveren. Ook
kinderen hebben een visie hierop, bevraag ze en help ze
een strategie te ontwikkelen. Een inspirerende lezing,
waar we weer wat van opgestoken hebben.
Namens de Ouderraad, Nieske Castelein (voorzitter)
ouderraad.usg@gmail.com

THEMA-AVOND ALCOHOL EN DRUGS

ijna iedere ouder weet het: alcohol is slecht voor

B kinderen en jongeren. Maar hoe slecht dan
!

precies? En waarom is het zo schadelijk? Daarover
ging de presentatie door Ernst van Faassen, die bij het
LUMC onderzoek doet naar de invloed van alcohol op de
ontwikkeling van het brein. Alcohol leidt bij jongeren
op twee manieren tot schade. De eerste is de directe
schade: de ontwikkeling van het brein, die tot 25-jarige leeftijd doorgaat, raakt door alcohol verstoord. De
tweede manier komt door de invloed van alcohol op het
gedrag. Jongeren zijn door hun leeftijd al meer geneigd
tot waaghalzerij, en dat wordt versterkt door alcohol.
Maar een enkel glaasje zo nu en dan, kan dat kwaad?
Ernst van Faassen is hier duidelijk over: “Er is geen
veilige dosis.”
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DOOR MARIEKE VAN OSCH

ALCOHOLVERGIFTIGING
Een flinke drankinname in korte tijd kan, zeker bij jongeren, makkelijk leiden tot een alcoholvergiftiging. Het
is voor ouders én jongeren belangrijk dat ze de symptomen hiervan kunnen herkennen:
• verwardheid;
• braken;
• verstoorde bewegingscoördinatie en/of verstoord
evenwicht;
• langzame en/of onregelmatige ademhaling (minder
dan acht teugen per minuut);
• blauwgetinte of bleke huid;
• lage lichaamstemperatuur;
• in extreme gevallen: bewusteloosheid.
Deze symptomen hoeven niet allemaal aanwezig te zijn
om te spreken van alcoholvergiftiging. Hoe moet je
handelen als je kind er zo aan toe is? (Waar ‘hij’ of ‘hem’
staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.)
• Laat hem niet alleen.
• Schakel medische hulp in, ook als je twijfelt of er
echt sprake is van een vergiftiging.
• Is hij bewusteloos, bel dan 112.
• Stop hem niet in bed om hem zijn roes te laten
uitslapen. Hij kan namelijk tijdens de slaap het
bewustzijn verliezen.
Ook jongeren zelf moeten dit weten, zodat ze adequaat
kunnen handelen als een van hun vrienden onderuitgaat
door drank. 

VOX HIERONYMI

“Ik kan me niet voorstellen dat dit bij mijn kind
ooit een issue is”, zegt de ene ouder. “Ja, dat dacht
ik van mijn kind ook”, zegt een ander. Of je er als
ouder nu wel of niet mee te maken hebt, alcohol- en
drugsgebruik door jongeren is een heet hangijzer.
Hoe voer je het gesprek met je kind, hoe stel je regels en hoe help je je kind bij het aangeven van zijn
grenzen? Daarover ging de door de Ouderraad georganiseerde thema-avond Alcohol en Drugs. Ongeveer
150 ouders woonden deze avond bij.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

“Maar iederéén mag het!”

Jongeren en alcohol: cijfers en feiten
Volgens de wet mag geen alcohol worden verkocht
aan jongeren tot 18 jaar. Dit geldt voor alle soorten
alcohol: voor sterke drank, maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes. Jongeren onder de
18 mogen geen alcohol bij zich hebben in openbare
ruimtes (op straat, in parken, op evenementen,
in cafés enzovoort). Als ze toch alcohol bij zich
hebben, riskeren ze een boete. Ze kunnen deze boete
ook krijgen als een blikje of fles nog dicht is. De
boete is € 45 voor jongeren tot 16 jaar en € 90 voor
16- en 17-jarigen.
Bron: www.uwkindenalcohol.nl
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• Per jaar worden circa 1700 jongeren onder de 18
in het ziekenhuis opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging.
• Per jaar raken circa 700 jongeren onder de 18 in
een alcoholcoma.
• Van de 10- à 11-jarigen dronk 20% ooit al eens
een glas alcoholische drank. Bij 17-jarigen is dit
bijna 100%.
• Meisjes krijgen na gemiddeld 5 glazen een blackout, jongens na 8. Met een black-out wordt
bedoeld dat je de volgende dag niet meer weet
wat je hebt gedaan.
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WAT KUN JE ALS OUDER DOEN?
Alleen maar verbieden helpt niet, praten met je kind
werkt veel beter. Doe dit op tijd en wacht niet tot zich
een incident voordoet. En blijf up-to-date om een goede gesprekspartner te zijn. Weet wat er speelt. Google
bijvoorbeeld eens op eyeballing, alcohol inhaleren en
slimmen. Ja, dat is schokkend.
De take home message volgens Ernst van Faassen:
• Bespreek het onderwerp tijdig en regelmatig.
• Maak er geen taboe of verbod van.
• Zorg dat je kind goed geïnformeerd en weerbaar is en
dat hij weet hoe hij moet handelen.

TIPS
Na elke scène wordt het publiek uitgenodigd om commentaar te geven. Wat ging er niet goed? Hoe zou het
anders kunnen? Een paar ouders nemen de plaats in van
de acteur-ouders en spelen de scènes opnieuw. Dat levert
allerlei tips op. In het geval van Sofie: toon begrip, maar
blijf bij je standpunt. Bied een alternatief: een barbecue
of een etentje waarbij flink uitgepakt wordt. Of geef een

DE PRAKTIJK
Je moet dit onderwerp dus in een open sfeer bespreken.
Maar hoe doe je dat? Hoe makkelijk zo’n gesprek kan
ontsporen, blijkt uit de scènes die theatergroep Playback
speelt tijdens het tweede deel van de avond. De eerste
gaat over Sofie, die een feestje geeft voor haar zestiende
verjaardag. Ze vindt dat er bier moet zijn, maar daar denkt
haar moeder heel anders over. Daarna zien we Bram en
zijn moeder. Zij vindt dat hij nog geen alcohol mag, maar
na een gesprek met haar zus twijfelt ze. Die vindt dat
je je kind thuis af en toe een drankje moet geven, want
dan leert hij ermee omgaan. De derde scène gaat over de
dertienjarige Lieneke, het nichtje van Sofie. Ze voelt zich
nogal verloren op Sofies feestje. Twee oudere tieners halen
haar over om een biertje te drinken. Als haar vader haar
komt ophalen, ruikt hij dat ze gedronken heeft. De laatste
scène gaat over Lea, die haar vader vertelt dat ze 's avonds
een feest heeft in een strandtent. Hij weet dat er bij die
feesten drugs gebruikt worden en vraagt hoe dat bij haar
zit. Ze bezweert hem dat zij daar niet aan meedoet.

De derdeklassers krijgen bij Algemene Vorming
informatie over alcohol en drugs. In de vierde is er
een terugkomdag. Een vierdeklasser (naam bij de
redactie bekend) vertelt hierover: “De terugkomdag
hield in dat de man die ons vorig jaar voorlichting
gaf over alcohol en drugs terugkwam om te zien
hoe wij er nu voor staan. Hij is zelf ex-alcoholist en
ex-drugsverslaafde, heeft veel ervaring met verslaafde tieners en kan daar goed over vertellen. Er
werd alleen weinig verteld wat niet vorig jaar al aan
bod was gekomen, het was vooral herhaling van de
belangrijkste informatie. Het was wel zinnig en interessant, maar ik heb zelf geen voorlichting nodig om
geen drugs of alcohol te proberen. Ik merk wel dat
drank en drugs om me heen meer voorkomen. Ik ken
een paar mensen die weleens softdrugs geprobeerd
hebben. Ik denk dat de terugkomdag een beetje te
veel is. Als er nou veel leerlingen waren die verslaafd zouden kunnen raken, maar dat is niet zo.”

Terugkomdag

THEMA-AVOND ALCOHOL EN DRUGS
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alcoholvrije cocktailparty. Reageer op de klacht ‘maar als
er geen alcohol is, komt er niemand’ met de vraag wat
dat dan voor vrienden zijn. De onzekere Lieneke klapte
meteen dicht toen haar vader boos werd omdat ze bier
had gedronken. Ook hij had begrip moeten tonen en haar
moeten helpen: “Hoe kun je ervoor zorgen dat dit de volgende keer niet gebeurt?” Tips uit het publiek: neem dat
biertje aan, maar drink er gewoon niet van. Of zorg dat
je altijd met een glas frisdrank in je hand staat. Maar er
komen ook kwesties ter sprake waar niemand een
oplossing voor heeft. Bijvoorbeeld: hoe voorkom je dat
de gasten zelf drank meenemen?
Er blijken verschillende stromingen te zijn. Sommige
ouders zijn strikt: voor de achttiende verjaardag geen
alcohol, punt uit. Anderen zijn wat losser: er mag best
alcohol worden geschonken op een feestje, als je er als
ouders zelf maar bij bent. Daar valt dan weer tegenin te
brengen dat je als gastheer ook verantwoordelijk bent
voor andermans kinderen. En hoe is je eigen drinkgedrag eigenlijk? Geef je wel het goede voorbeeld? De
tijd was om, en toen was er over drugs nog nauwelijks
gepraat. Alcohol alleen biedt al voldoende gespreksstof
voor een hele avond. Er was géén borrel na afloop. 

worden als ze zich er niet aan houden. Het gaat nu
veel beter dan pakweg tien jaar geleden. Toen de
wettelijke alcoholgrens bij 16 lag was de situatie
veel onoverzichtelijker.”
Maar wie denkt dat alle leerlingen geheel nuchter op
feesten verschijnen, komt bedrogen uit. Ook bij het
schoolgala van afgelopen januari waren er leerlingen
die van tevoren in groepsverband wat hadden gedronken. Een aantal van hen werd betrapt; de ouders
van veertien leerlingen kregen een brief van school
waarin werd gemeld dat hun kind van het gala was
verwijderd of niet toegelaten. Het betrof in vrijwel
alle gevallen bovenbouwers. De vergrijpen varieerden
van vasthouden van meegesmokkelde alcohol voor
een klasgenoot die naar de wc was tot dronkenschap.
Aad van Diemen: “Het gala was hartstikke gezellig,
maar er gebeurt natuurlijk toch wel eens iets rond
zo’n schoolfeest. Je hebt tenslotte te maken met pubers die experimenteren – dat is de leeftijd. Gelukkig
zijn het incidenten. En tijdens de reizen gaat het de
laatste jaren goed.” (Karen Rijlaarsdam)

Theatergroep Playback maakt interactief theater voor
jongeren over thema’s die voor hen belangrijk zijn.
Ga voor goede websites en leestips over onder andere
alcohol en drugs naar www.tgplayback.nl/ouders.
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Het USG is een alcoholvrije school. Dat betekent dat
alcohol op en om school, voor en tijdens schoolfeesten en tijdens reizen niet is toegestaan. Leerlingen
die zich daar niet aan houden worden bestraft,
vertelt conrector Aad van Diemen. Ook degenen die
achttien zijn vallen onder het schoolalcoholbeleid.
Wie op een feest betrapt is, wordt niet toegelaten tot het volgende feest. Voor degenen die zich
tijdens een werkweek, reis of uitwisseling op dit
vlak misdragen, zijn verschillende sancties mogelijk,
variërend van een avond niet mogen deelnemen
aan activiteiten tot naar huis moeten of schorsing.
Tijdens voorbereidende lessen en informatieavonden
worden leerlingen (en ouders) actief op het alcoholverbod gewezen. Leraren mogen in het bijzijn van
leerlingen geen alcohol gebruiken. In de derde klas
krijgen leerlingen alcoholvoorlichting; in de vierde is
er een herhaalprogramma.
Aad van Diemen: “We hebben dit beleid in 2014
ingevoerd. De regels zijn duidelijk. Leerlingen weten
hoe het zit, en dat ze het risico lopen gepakt te
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Het alcoholbeleid van het USG

OM EN OM
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“Ik lucht mijn klaslokalen vaak”
De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt
een docent en een leerling. In de vorige Vox had
leerling Pierre Gooren uit 4A het podium. Hij geeft
het stokje door aan Fedde Lok, sinds dit schooljaar
docent Nederlands op het USG. “Een docent die écht
luistert en overal iets leerzaams en nuttigs van weet
te maken”, aldus Pierre.
DOOR CHANTAL WILHELMUS

Hoe is het, als beginnend docent?
“Dat is zeker het eerste jaar, waarin ik nu nog zit, ontzettend heftig en intensief. Ik geef les aan eerste- en
vierdeklassers, maar ga daarnaast naar de universitaire
lerarenopleiding. In twee jaar haal ik dan mijn eerstegraadsbevoegdheid om les te geven. Daarnaast ga ik
een onderzoek doen en zijn er verdiepingsbijeenkomsten op de lerarenopleiding rond thema’s zoals toetsontwikkeling, gepersonaliseerd leren en ‘curriculum
design’. Dat laatste is gewoon roosterontwerp hoor.”
Welke van die thema’s herken je op het USG?
“Het meest het gepersonaliseerde leren. Leerlingen
kunnen hier veel zelf kiezen, bijvoorbeeld of ze willen
versnellen, welke projecten ze willen doen, er zijn

Even voorstellen
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Fedde Lok (30), sinds september 2016 docent
Nederlands op het USG, woont in de Utrechtse
wijk Lombok met zijn vrouw Silke. Hij is opgegroeid in Dronten en ging in Kampen naar het
vwo. In 2005 kwam hij naar Utrecht voor een
studie Nederlands, met daarbij vakken geschiedenis en filosofie. Hij deed de Master Argumentatietheorie. Na verschillende banen op kantoor
en als consultant doet hij sinds vorig jaar een
onderwijstraineeship, bedoeld om meer academici voor de klas te krijgen.
Fedde Lok zou graag eindelijk eens een keer
willen leren piano spelen, zodat hij zijn eigen
liedjes beter kan begeleiden. Hij doet een beetje
aan sporten zoals fitness, hardlopen en fietsen.

allerlei mogelijkheden, zoals U-Talent, ELOS, actieve
leerlingverenigingen.”
Hoe ziet een ideale les van jou eruit?
“Het beste is als er een keuze-element in een les zit.
Dan zijn er verschillende onderdelen waaruit elke
leerling kan kiezen op basis van waar hij behoefte aan
heeft, wat hij wil oefenen. Strategische leerlingen kiezen dan de optie met het minste huiswerk. Leerlingen
die behoefte hebben aan een creatieve uitlaat, kunnen
de opdracht kiezen die daarbij past. Ze leren uiteindelijk allemaal de dingen die ze moeten leren, maar via
een route die bij ze past.
Het maken van zo’n les kost veel voorbereidingstijd.
Ik probeer dat zo vaak mogelijk te doen, maar soms,
als ik te moe ben bij het voorbereiden, maak ik een
‘gewone’ les. Ik merk wel dat ik langzamerhand meer
intuïtie begin te krijgen voor hoe dingen die ik bedenk
in de les uitpakken. Zo werkt dat natuurlijk voor een
beginnend docent, in het begin moet je alles veel meer
uitdenken.”
Waarom ben je op deze school terechtgekomen?
“Het leek mij leuk om met kinderen te werken die iets
in hun mars hebben. Een gymnasium heeft een lange
traditie. Bijzonder aan het USG is de combinatie van
verantwoordelijkheid en voorzichtigheid die bij die traditie horen met de flexibiliteit om open te staan voor
nieuwe ontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen. In
die combinatie is dit gymnasium uniek. Bij mijn klasgenoten van de lerarenopleiding die ook op gymnasia
werken is dat anders.
Een voorbeeld van authentieke onderwijsvernieuwing
hier op school is het sollicitatieproject in de vierde
klassen. Leerlingen moeten in groepjes een bedrijf met
een vacature bedenken. Daarna moeten ze allemaal op
een van die vacatures solliciteren met een brief en een
gesprek. Dat is echt oefenen met een taak uit het leven
buiten de school.”
Hoe bevalt het lesgeven?
“Ik vind het ontzettend leuk! Ik heb hiervoor op kantoor
gewerkt en als consultant. Dan werkte ik ook wel met
groepen mensen, maar moest ik nog te veel achter de
computer zitten. Dat ik het helemaal niet leuk vind om
40 uur per week stil te zitten, heb ik toen geleerd. Het

Herken je wat Pierre over je zegt, dat je écht luistert?
“Ja, ik vind dat vanzelfsprekend. De leerlingen zitten
hier als mens. Je kunt niet aan iedereen recht doen,
maar ik blijf leerlingen als persoon benaderen. De sfeer
in de klas wordt er alleen maar beter door.”
Waarom het vak Nederlands?
“Ik vond literatuur het enige boeiende vak op de
middelbare school. Ik heb nog getwijfeld over biologie,
maar dan moest je weer zoveel in de collegebanken
zitten, het mocht van mij wel wat avontuurlijker.”
Hoe gaat het literatuuronderwijs op school
tegenwoordig?
“In de vierde klas gaan in principe twee van de drie
lessen over literatuur. Doel is om een gezonde leeshouding te bereiken. Het mooiste zou zijn om voor elke
leerling een gepersonaliseerde leesroute te maken. De
eigen smaak van leerlingen in lezen is leidend, maar die

Wat lees je zelf graag?
“Ik ben een groot fan van de Portugese dichter Pessoa.
Bijvoorbeeld Het boek der rusteloosheid. Aan een halve
bladzijde heb ik genoeg, dan kan het boek weer dicht.
In het Nederlands hou ik erg van Frans Kellendonk. Dat
is allebei niet erg vrolijk nee. Ik hou daar wel van; zware, heftige literatuur maakt je nietig. Dat kom je in het
dagelijks leven niet tegen. Goeie literatuur kan door je
eigen wereldje heen breken.”
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Wat is er minder leuk?
“Het bewegen van een klas is ook wel doodvermoeiend!
De werkdruk is ontzettend hoog, maar je leert relativeren. En improviseren, ook heel belangrijk. Enne… ik
ben nog niet gewend aan die puberlucht… No offense,
maar ik lucht mijn klaslokalen vaak.”

moeten ze wel ontwikkelen. Dat betekent dat ze soms
ook een boek lezen dat ze misschien niet per se leuk
vinden, maar waarvan ze wel snappen dat het goed is
om het te lezen.
Een eersteklasser verraste me laatst met een verhaal
over dat boek van die oude man in een bejaardenhuis…? O ja, Hendrik Groen. Het is geen literatuur,
maar die jongen kon daar zo leuk over vertellen, hartstikke goed.”

Wat is het allergekste dat je ooit op school hebt gezien?
“Een jongen uit mijn vierde klas zat in de knoop met
armen en zijn rugzak, hij kwam echt niet meer los. Die
joligheid, dat herken ik zo van toen ik zelf die leeftijd
had…”
Laatste vraag, welke leerling mogen wij volgende keer
interviewen?
“Dat is Anna de Bruijn uit 1E. Het lijkt mij grappig om
haar te interviewen omdat ze het hart op de tong heeft
en kritisch-eerlijke opmerkingen maakt. Dat vind ik
altijd een prettige noot tijdens de lessen.” 
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interactieve van dit werk past goed bij me. Het meeste energie krijg ik wel van het geven van zo’n les met
opties en dat die groep dan zichzelf gaat aansturen. Als
beginnend docent ben ik misschien soms nog te tolerant, maar het bijsturen gaat hoe langer hoe beter.”
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foto: Geert van Schoot
Vierdeklasser Pierre van Gooren, de leerling van de vorige Om en om, en docent Fedde Lok
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OM EN OM

PROFIELWERKSTUKKEN
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PWS-presentaties: zeer diverse
Ook dit jaar stond de presentatie van de profielwerkstukken − in de wandelgangen aangeduid met PWS −
voor de leerlingen uit de eindexamenklas weer op
het programma. De Vox woonde een aantal presentaties bij en was onder de indruk van het niveau. Drie
PWS-duo’s en één trio geven een korte impressie
van hun werkstukken, zodat ouders van leerlingen in
lagere klassen alvast reikhalzend naar de huzarenstukjes van hun zoon of dochter kunnen uitkijken.
DOOR MARIKEN BOKELOH EN VINCENT VERWEIJMEREN

egin december presenteerden groepen leerlingen

B hun werkstuk aan ouders en aan een aantal
!

leerlingen uit de vijfde klas, die de werkstukken
moesten beoordelen. In een vast tijdsbestek werden de
werkstukken toegelicht, waarna de toehoorders vragen
konden stellen. Leraren en de vijfdeklassers verkozen
vervolgens het beste PWS per lokaal. Die mochten door
naar de grote finale aan het eind van de avond. In het
auditorium hebben de winnaars van de klassen in een
minuut een elevator-pitch gehouden. Deze pitches
werden muzikaal, met proefjes en overtuigende en vermakelijke betogen uitgevoerd. Digitaal werd vervolgens
het beste werkstuk van dit jaar gekozen. Reinier Roëll
ging er met de winst vandoor. Hij schreef een PWS over
rechts-populistische partijen.
De diversiteit van de werkstukken was groot en het niveau was naar de mening van de Vox-redacteuren hoog.
Van Poetin tot antibiotica en van algen tot roeien, er
kwamen allerlei onderwerpen aan bod.
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KEUKENZOUT
door Lisanne Smits en Anahita Randjgari
De gemiddelde Nederlander consumeert ongeveer vijf
keer de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid keukenzout op een dag. De gevolgen hiervan zijn voor velen
onbekend. De Nierstichting is dit jaar de campagne ‘de
ongezouten waarheid’ begonnen, om mensen bewuster
te maken van het eten van te veel keukenzout.
In dit profielwerkstuk hebben wij geprobeerd te onderzoeken wat de invloed van keukenzout is op de nieren
van de mens. Hiertoe hebben wij onder andere onder-

zoek gedaan naar de nier en keukenzout, een enquête
verspreid en een practicum uitgevoerd. Ook hieruit
bleek dat meer dan de helft van de proefpersonen meer
keukenzout dacht te mogen consumeren dan de richtlijn
van 6 gram per dag en dat zij weinig besef hadden van
de eventuele gevolgen.
Uit ons profielwerkstuk kunnen we concluderen dat er
zowel direct als indirect schade kan ontstaan aan de
nieren door een te grote zoutconsumptie.De epitheelcellen in de nieren kunnen overbelast raken en
afsterven. Dit belemmert de nierfunctie en kan uiteindelijk leiden tot nierfalen. Verder ontstaat er indirecte
schade doordat de bloeddruk stijgt door het eten van te
veel keukenzout. Het is dus van zeer groot belang dat
mensen zich bewust worden van deze gevolgen en hun
consumptie aanpassen.
KOOPGEDRAG VAN CONSUMENTEN BIJ BEDRIJVEN
DIE BELASTING ONTWIJKEN
door Simon Struijk, Stef van den Boom en
Nathan Verboon
Naar de morele keuzes en het koopgedrag van consumenten bij ondernemingen die belasting ontwijken is
nog geen onderzoek gedaan. Wij vinden het belangrijk
om te weten hoe de consument kijkt naar de belastingontwijking van deze ondernemingen en in hoeverre zij
hun koopbeslissing hierop aanpassen. Bij een grote
impact op de koopbeslissing van de consument kan het
voor ondernemingen gunstiger zijn om af te zien van
belastingontwijking. Dit zou dan op zijn beurt positieve gevolgen hebben voor de Nederlandse staat. In het
onderzoek is onderscheid gemaakt tussen verschillende
manieren van belastingontwijking. Daarbij blijkt dat
grote belastingadvieskantoren miljarden euro’s wegsluizen voor ondernemingen via belastingparadijzen.
Er is onderzocht of belastingontwijking net als andere
onethische praktijken van ondernemingen afgekeurd
wordt door de consument. Door middel van een online
enquête hebben wij een beeld geschetst van de kijk
van de gemiddelde Nederlander op belastingontwijking en de invloed hiervan op zijn koopgedrag. Hieruit blijkt dat belastingontwijking als onethisch door
de consument wordt ervaren, maar dat de consument
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“Ook bij ons op school is
tegenwoordig sprake van een
verbod op energydrinks”
Met behulp van een practicum hebben we de cognitieve
effecten getoetst. Fysiek zorgt cafeïne voor uitdroging en nadat je een energieboost hebt gehad krijg je
een energiedip, waardoor je zowel cognitief als fysiek
minder presteert. Ten tweede zorgt taurine voor een
verhoging van de bloeddruk, omdat door taurine het
hart sneller gaat kloppen.Daarnaast zorgt glucose voor
een grotere kans op overgewicht. Tot slot hebben vastgesteld dat het effect van energydrink op tanden groot
is: daar word je niet vrolijk van.
Rondom de maatschappelijke effecten van energydrinks
spelen veel discussies omdat ze, alles beschouwend,
slecht voor je zijn. Bepaalde groepen mensen willen
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HOE POETIN DE WERELD VEROVERT
door Victorine Bax en Veerle Schyns
Het valt niet te ontkennen, Vladimir Poetin beheerst
het nieuws. Of het nu gaat over de financiering van
anti-Europa partijen, politieke hacks of het Russische
leger, Poetin haalt bijna dagelijks de krant. Dat de
Russisch-Europese relaties steeds gecompliceerder
worden, merken we allemaal. Dat er ook buiten Europa recente veranderingen te zien zijn in de Russische
betrekkingen, is veel minder bekend. Om meer te weten
te komen over het Russische beleid en Poetins plannen,
besloten we de Russische relaties met drie gebieden
onder de loep te nemen en te vergelijken. Zo kwamen
we tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Schuilt er een
coherente strategie in het buitenlandse beleid dat
Rusland voert sinds het aantreden van Poetin in 2000
ten opzichte van de Europese Unie, Syrië en het ingrijpen op de Krim?’
Als we het buitenlandse beleid van Rusland ten
opzichte van deze drie partijen bekijken en vergelijken,
valt direct op dat de relaties tussen de drie partijen
en Rusland erg verschillen. De inwoners van de Krim
zijn voor een groot deel pro-Russisch, de relatie
tussen de Europese Unie en Rusland neigt eerder naar
vijandschap dan vriendschap, terwijl Syrië en Rusland
beste vrienden lijken. Als we de doelen van de relaties,
vanuit het Russische perspectief, bekijken, zien we
wel overeenkomsten. Rusland annexeerde de Krim om
groter, sterker en strategisch machtiger te worden.
Rusland blijft vriendjes met Syrië om een belangrijke
haven en invloed in het Midden-Oosten te behouden
en Rusland maakt het de Europese Unie moeilijk in de
hoop dat die verzwakt en Rusland zijn invloedssferen
kan uitbreiden.
Er schuilt dus wel degelijk een coherente strategie in
het buitenlandse beleid van Rusland, een strategie die
het doel heeft om weer een belangrijke speler te zijn in
de wereldpolitiek. 
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ENERGYDRINKS
door Bart Oteman en Sam Verweijmeren
Wij hebben de gevolgen van het drinken van energydrink op het menselijk lichaam en de maatschappij onderzocht. Bij het menselijk lichaam hebben we gekeken
naar de cognitieve en fysieke prestaties. De belangrijkste stoffen die invloed hebben op deze prestaties zijn
cafeïne, glucose en taurine. Cafeïne zorgt ervoor dat
iemand zich tijdelijk beter kan concentreren, maar bij
overmaat kan het zorgen voor bijvoorbeeld angstgevoelens en slapeloosheid. Glucose zorgt voor een beter
langetermijngeheugen en voor een betere concentratie.
Ten slotte versterkt taurine de effecten van cafeïne.

een leeftijdgrens en Albert Heijn verkoopt door de
felle discussies zelfs geen halveliterblikken energydrink
meer. Ook bij ons op school is tegenwoordig sprake van
een verbod op energydrinks.
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zijn koopgedrag hierop niet aanpast. Vergeleken met
situaties die al eerder aan de kaak zijn gesteld, zoals
bijvoorbeeld de zeer slechte arbeidsomstandigheden en
kinderarbeid in kledingfabrieken in Zuidoost-Azië,
concluderen wij dat belastingontwijking niet op dezelfde manier kan worden bestreden. Dit terwijl de maatschappelijke verontwaardiging in bovenstaande gevallen
wel te vergelijken is.
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huzarenstukjes

LAMPOMENE

De leerlingen van toneelvereniging Lampomene
waren 20 en 21 februari te vinden in Theater Kikker.
Ze voerden hier het klassieke Shakespeare-stuk
De Storm op, maar wel in een heel modern jasje en
met live muziek door leerlingen. Ook het indrukwekkende technologische decor en de bijpassende
kostuums waren zelfgemaakt, met hulp van kunsten cultuurvereniging Helikon.

De kleine monsterlijke Kalibaantjes hebben niets goeds in de zin.

Prospero, voormalig hertog van Milaan, spreekt de Kalibaan streng toe.

Luchtgeest Ariel krijgt instructies.
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Shakespeare in een

Prospero maakt een omslag.
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Foto’s: Mette van Dijk en Noor Boiten
Tell me what you want, Miranda!

Kroonprins Ferdinand lijdt schipbreuk en wordt verliefd.

LAMPOMENE

Trinculo de nar.
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Prospero en Ariel zien alles op het eiland.
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modern jasje
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Miranda, de onschuldige, naïeve dochter van Prospero.

Eind goed, al goed.

Telegodinnen spreken in poezië.
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Met rockende live-muziek.

OUDERLESSEN
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Cool, die witte jassen en
Wat begon als een eenmalige activiteit in het kader
van het 540-jarig bestaan van de school, is inmiddels
uitgegroeid tot een mooie jaarlijkse traditie: de ouderlessen. Georganiseerd door de Ouderraad, gegeven
door docenten van het USG. Een aantal ouders die
half februari een avond in de schoolbanken kropen
geven een impressie van wat ze hebben geleerd.
RELATIVITEITSTHEORIE VOOR BEGINNERS
Gelijktijdigheid, lengtekrimp, congruentie, tijdrek,
tweelingparadox, snelheden optellen, klokken gelijk
zetten… Maarten Kleijne, docent natuurkunde, loodste
de aanwezige ouders in anderhalf uur op een interactieve wijze door de speciale relativiteitstheorie van
Albert Einstein. Daarmee bewees Einstein in 1905 dat
simultane waarneming niet bestaat als ieder vanuit
een ander perspectief waarneemt; de lichtsnelheid is
een constante, het zijn de afstanden en tijd die anders
worden. Oftewel: iedere waarnemer heeft gelijk. Met
verklarende en soms wonderlijke filmpjes wist Kleijne
ook de niet-whizzkids in het publiek – waaronder deze
Vox-redacteur die het vak vroeger heeft laten vallen
zodra het kon – te boeien en de speciale relativiteits-

theorie aanschouwelijk te maken zonder al te veel
ingewikkelde formules. Wist u dat zonder deze kennis
een gps-systeem onbruikbaar zou zijn?
Leerlingen krijgen op school de speciale relativiteitstheorie uitgelegd, vertelde Kleijne. “In het kader van
de vernieuwing van de eindexamens heeft het USG van
2007 tot 2010 meegedaan aan een landelijke pilot
‘Nieuwe Natuurkunde’. We hebben nu inmiddels het
tweede examenjaar met een nieuw examenprogramma
en sinds die tijd is de speciale relativiteitstheorie een
keuzeonderwerp in het schoolexamen.” Deze theorie
leent zich ook goed voor uitleg aan beginners zoals
ouders, vandaar de keuze voor dit onderwerp.
(Silvia van Ee)
DURF TE DENKEN
De filosofieles van conrector Erik Kamerbeek ging over
belangrijke elementen uit het gedachtegoed van Kant
en de invloed daarvan op het verlichtingsdenken, dat
nog steeds centraal staat in onze Westerse samenleving, maar dat momenteel ook onder druk staat. De
essentie is dat de rede leidend is voor ons handelen
en dat met het verstand (praktisch denken) en de rede
(abstract kunnen denken) vrijheid kan worden bereikt.
Het idee is dat wij met ons denken alle kennis kunnen
vergaren. Daarnaast staat bij Kant de gedachte centraal
dat wij ons handelen (onze vrijheid) dienen te begrenzen: de categorische imperatief. Dat wil zeggen: handel
op de manier zoals je zou willen dat iedereen zou handelen. In de les werd hierover door docent en ‘leerlingen’ van gedachten gewisseld. Aan het einde van de les
kwam ter sprake dat er nu stromingen ontstaan die het
bestaan van feiten niet erkennen, maar als uitgangspunt hanteren dat een feit ook maar een mening is of
dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat betekent
dat het verlichtingsdenken weer buitengewoon actueel,
of liever gezegd: urgent, is.
Kamerbeek gaf ook voorbeelden van wat hij in de klas
bespreekt, vaak aan de hand van filmpjes. Daarmee
was de ouderles tweeledig: aan de ene kant informatie
over het onderwerp zelf, aan de andere kant informatie
over de behandeling van het onderwerp in de les en de
reacties daarop van leerlingen. Hij bracht zijn verhaal
rustig en met gevoel voor humor en stond open voor
de zienswijzen van anderen. Daardoor ontstond er een
uitwisseling zonder dat het meteen een debat werd.

OUDERLESSEN

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI
VOX HIERONYMI

Het was duidelijk dat het zijn streven is om anderen
aan het denken te zetten.
Het lokaal zat goed vol; de ouders deden actief mee
en waren enthousiast. Enkele ouders zeiden na afloop
tegen elkaar dat het leuk zou zijn om een filosofieclubje op te richten. Dan heb je toch als docent wel wat
bereikt! (Marieke van Osch)

SUPERFOODS ZIJN HIP; TERECHT OF NIET?
Dat ‘superfoods’ helemaal niet zo super zijn was blijkbaar voor de meeste ouders bij de biologieles van Marinde Mastbergen en Walter van der Heijdt geen verrassing. De scores in de Kahoot−quiz waren namelijk best
hoog. Daarin werden vragen gesteld als ‘Hoe bruiner het
brood, hoe gezonder?’ (nee) en ‘Met welke drank kun je
roest verwijderen?’ (Coca Cola). Voor de pauze gaf Van
der Heijdt een enthousiaste uiteenzetting met feiten
en fabels over voeding en legde hij onder andere het
nut van goed ontbijten uit. Een les die hij ook aan zijn
leerlingen probeert over te brengen.
Na de pauze mochten de ouders zelf aan de slag in het
practicumlokaal. Doel was te bepalen of een bepaald
enzym (lactase) beter bij 4 of bij 20 graden werkt. Dat
enzym moet in onze darmen een lang suikermolecuul
opknippen in twee kortere, zodat die kunnen worden
opgenomen in het lichaam. Uiteraard gaf het de nodige
hilariteit om allemaal een witte jas aan te doen, en
vooral om zo’n gekke veiligheidsbril op te zetten. Vervolgens ging iedereen uiterst serieus aan het werk. Er
werd druk gediscussieerd over de uitkomsten, en vooral
of je daar iets uit kon afleiden. Niet altijd waren de
uitkomsten zoals te verwachten was; waarschijnlijk een
kwestie van niet strikt genoeg het voorschrift volgen.
Na een korte nabespreking van de proef door Mastbergen was de les te snel voorbij. (Arnout Cankrien) 
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gekke veiligheidsbrillen

Reacties van ouders
natie van geschiedenis en scheikunde.” Rolf, de vader
van Jette uit 1B, zat bij de biologieles over superfoods:
“Vooral leuk om te horen wat er allemaal niet waar is.
Dat chiazaad vroeger vogelvoer was en nu zó veel euro
per kilo kost!” Stephen, vader van Jelmer uit 3E, volgde
de natuurkundeles: “Eindelijk geen alternatieve feiten,
maar relatieve feiten.” Kees, vader van vijfdeklasser Judith en met pen en schrift aanwezig bij die natuurkundeles: “Wat ik me van vroeger kan herinneren is dat je
uitleg kreeg en dan dingen ging snappen, hier was het
andersom en raakte je juist confused.” Maar gelukkig
was het, zoals een ouder opmerkte, “geruststellend dat
er geen toets achteraan kwam!” (SvE)
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Hoe was het voor ouders om na al die jaren weer in
de schoolbanken te zitten? We vroegen het tijdens de
borrel na afloop van de lessen, waar ouders en docenten
geanimeerd stonden na te praten. “De stoelen zijn erg
hard, ik zou het niet een hele dag volhouden”, zegt
Marc, vader van Lucas uit 1E, die de scheikundeles van
Ben Verweij over de achttiende-eeuwse Antoine Lavoisier volgde. “Maar hoewel de proef is mislukt, was de
les erg geslaagd.” Zijn vrouw Susan volgde de muziekles
van Hanneke Faber: “Na chaos kwam ritme, heerlijk.”
Sylvie, de moeder van Daphna uit 2A had geen probleem
met het meubilair: “Lekkere stoeltjes, cool die witte jas
en bril. Het leuke aan de scheikundeles was de combi-
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Held, begaafd naturalist
Een hommage aan alleskunner Alexander von
Humboldt is zonder meer op zijn plaats voor het
vak aardrijkskunde in de reeks bespiegelingen over
gedoceerde vakken. Hoewel buiten de academische
wereld inmiddels grotendeels vergeten, wordt
ons denken nog steeds in grote mate door Von
Humboldts ideeën beïnvloed.
DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

lexander von Humboldt1, in 1769 geboren in Prui-

A sen, stond in zijn tijd bekend als de beroemdste
!

man ter wereld na Napoleon. Hij is naar mijn mening
een lichtend voorbeeld voor alle leerlingen, leraren en
ouders van het USG. Hij was befaamd om zijn kennis en
wetenschappelijke geest, maar had aan studieboeken
niet genoeg: hij vergaarde veel kennis via lichamelijke
inspanning en vergde daarbij het uiterste van zichzelf:
mens sana in corpore sano. Daarbij werd hij niet alleen
door voorliefde voor meten en observeren gedreven,
maar ook door verwondering. Zintuigen en emoties
speelden een belangrijke rol: hij wilde “liefde voor de
natuur oproepen”. In een tijd waarin de zoektocht naar
universele wetten de trend was, zocht hij naar gevoel
voor de natuur. Hij was hier zijn tijd ver mee vooruit.
ONCONVENTIONEEL
Uit Humboldts boeken, waar door boekhandelaren om
gevochten werd bij uitgave, dagboeken en brieven (meer
dan 50.000!) komt een beeld naar voren van een visionair. Hij was de uitvinder van de isothermen − temperatuur en luchtdruklijnen op onze huidige weerkaarten
− en van de magnetische evenaar. Hij kwam met het idee
van de vegetatie- en klimaatzones die in kronkelende
banen over de aardbol lopen. Maar het allerbelangrijkste:
hij veranderde op revolutionaire wijze de manier waarop
we tegen de natuur aankijken. Hij zag overal verbanden: “In de lange keten van oorzaak en gevolg kan geen
enkel feit als losstaand worden beschouwd.” In 1800
zag hij reeds de verwoestende werking van ontbossing
ten gunste van de aanleg van plantages in Venezuela,
waarmee hij als eerste de door de mens veroorzaakte
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1 Voor een complete biografie verwijs ik naar ‘The

invention of Nature’van Andrea Wulf, uitgeverij John
Murray (2015). Van harte aanbevolen!

klimaatverandering aan de orde stelde en waarschuwde
voor onvoorziene effecten voor toekomstige generaties.
Met zijn onconventionele stellingnames beïnvloedde
Humboldt veel belangrijke denkers, kunstenaars, wetenschappers en politici uit zijn tijd. Thomas Jefferson, de
derde Amerikaanse president, noemde hem “een van de
grootste sieraden van de eeuw”. Charles Darwin zag hem
als zijn grote stimulator zonder wie hij nooit zijn On the
Origin of Species had kunnen schrijven en zonder wie
hij nooit het lef had gehad om zich in te schepen op de
Beagle. William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge
verwerkten zijn concepten in hun gedichten. Amerika's
meest vereerde natuurschrijver, Henry David Thoreau,
vond in Humboldts werken een oplossing voor zijn
dilemma hoe hij zowel dichter als natuurwetenschapper
kon zijn. Simon Bolivar, de revolutionair die Zuid-Amerika van de Spaanse koloniale overheersing bevrijdde,
noemde hem “de ontdekker van de nieuwe wereld” en
Johann Wolfgang von Goethe, Duitslands grootse dichter, verklaarde dat hij na een paar dagen in Humboldts
gezelschap het gevoel had dat hij “jaren had geleefd”.
Op 14 september 1869 werd overal ter wereld zijn
honderdste geboortedag gevierd, waarbij honderdduizenden mensen op de been waren! En hoewel inmiddels
vergeten, leeft zijn naam overal ter wereld voort: stromingen in de oceaan, bergketens in Mexico, Noord-China, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Antarctica, geisers
et cetera zijn naar hem vernoemd. Datzelfde geldt voor
rivieren, watervallen, parken en straten. Er is geen
enkele persoon ter wereld waar zoveel plaatsen naar
zijn vernoemd en ook op de maan bestaat een gebied
dat 'Mare Humboldtianum' wordt genoemd. Voeg daarbij
bijna 300 planten en meer dan 100 diersoorten en je
snapt niet dat niet iedereen op het USG hem kent.
BEROOID
Het was Humboldt die de mensheid het concept van de
natuur zelf aanreikte. Het was immers zíjn verdienste
dat de geografie als wetenschap toegankelijk en populair is gemaakt. Iedereen leerde van hem: boeren en
ambachtslieden, schooljongens en leraren, kunstenaars
en musici, wetenschappers en politici. Als aristocraat
voelde hij zich toch boven niemand verheven. Hij
spande zich in voor afschaffing van de slavernij en vaak
leende hij zijn laatste geld uit aan bijvoorbeeld jonge
wetenschappers die nauwelijks rond konden komen.

AARDRIJKSKUNDE

VISIONAIR
Waarom zouden we ons opnieuw in Alexander von
Humboldt verdiepen? Er zijn vele redenen waarom de
man nog steeds fascinerend en belangrijk is: niet alleen
leidde hij een interessant en avontuurlijk leven, maar
zijn verhaal geeft ook een verklaring voor de manier
waarop we tegenwoordig tegen de natuur aankijken. In
een wereld waarin de neiging bestaat scherpe grenzen

te trekken tussen wetenschap en kunst, tussen het
subjectieve en het objectieve, maakt zijn inzicht dat
we de natuur alleen echt kunnen begrijpen door onze
verbeelding te gebruiken, hem tot een visionair. Nu
wetenschappers de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering proberen te begrijpen en te voorspellen, is Humboldts interdisciplinaire benadering van
wetenschap en natuur van meer betekenis dan ooit.
Humboldt sprak van “menselijke baldadigheid die de
natuurlijke orde verstoort”. Al in 1801 schreef hij dat
de menselijke soort verre sterren kon doen “verdorren”
en “verwoest” kon achterlaten, zoals ze op dat moment
met de aarde deed. Daarom is het nu het moment voor
ons en de milieubeweging om Alexander von Humboldt
opnieuw tot held uit te roepen.
Zijn brede kijk op zaken en multidisciplinaire aanpak
strekken tot voorbeeld voor de lesmethoden op het USG
en zijn ongebreidelde eeuwige enthousiasme om dingen
te onderzoeken dient als lichtend voorbeeld voor de
leerlingen. Daarom zou het mooi zijn ieder jaar bij
aardrijkskunde op 14 september een hommage aan dit
ongekende fenomeen te brengen! 
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Humboldt stierf op 89-jarige leeftijd dan ook berooid.
Juist omdat hij zoveel behandelde is hij niet bekend om
één feit of één bepaalde ontdekking, maar vanwege zijn
wereldbeeld. Hetgeen deels verklaart waarom hij wellicht naar de achtergrond is verdwenen. Het anti-Duitse
sentiment dat de Eerste Wereldoorlog meebracht, is een
andere oorzaak dat Humboldt uit het collectieve geheugen is gewist. Zo werden in Cleveland, waar eerder nog
duizenden mensen zijn honderdste geboortedag hadden
gevierd, alle Duitse boeken openbaar verbrand en in
Cincinnati veranderde 'Humboldt Street' in 'Taft Street'.
Beide wereldoorlogen wierpen lange schaduwen over
een grote Duitse geest.
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en subliem geograaf

PROFIELKEUZE
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Getrapte aanpak moet
Guus Kers en Emiel van Rijsewijk vormen sinds 2013
het decanaat van het USG. Ze staan voor een uitdagende taak: de leerlingen begeleiden bij hun keuze
van een studie na het gymnasium. En die uitdaging
begint al in het derde leerjaar als leerlingen, in de
aanloop naar hun uiteindelijke profielkeuze eind
vierde klas, een voorlopig vakkenpakket moeten samenstellen. In gesprek met twee bevlogen decanen.
DOOR SILVIA VAN EE

miel van Rijsewijk is docent lichamelijke opvoe-

E ding en deelt één dag per week kamer A0.15
!

met Guus Kers, docent Duits. Hier zetelen de twee
decanen sinds ze vier jaar geleden kozen voor het
decanaat. Voorheen was dit een taak voor één persoon,
maar Kers en Van Rijsewijk leek het leuker om deze taak
in een duobaan vorm te geven. “We doen het samen of
we doen het niet, zeiden we en dat pakte goed uit”,
zegt Van Rijsewijk. “Op donderdag houden we hier
inloopspreekuur, maar uiteraard mogen leerlingen ons
ook op andere momenten aanschieten, een decaan moet
laagdrempelig zijn vinden wij.”
BREED KEUZEPALET
De profielstructuur bestaat ruim vijftien jaar, sinds de
invoering van de tweede-fasestructuur in het voorgezet

onderwijs eind jaren negentig. “Dit was in het begin erg
onoverzichtelijk”, vertelt Kers. “We werkten met deelvakken, daar was vooral voor ouders en leerlingen soms
geen touw aan vast te knopen. In de loop der jaren is
het systeem sterk verbeterd, aangepast en vereenvou-

“Op het USG maken de leerlingen
pas eind klas vier hun definitieve
profiel kenbaar”
digd. Ook onze school heeft de ontwikkelingen gevolgd
en erover nagedacht hoe wij het systeem voor onze
leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.” Van
Rijsewijk: “Als school vinden wij dat de profielkeuze zo
laat mogelijk moet plaatsvinden, want dat is best lastig
op deze leeftijd. Daarom pakken wij het getrapt aan. Bij
ons maken de leerlingen pas eind klas vier hun definitieve profiel kenbaar. Dat betekent dat we het vakkenpakket
in de vierde zo breed mogelijk houden voor leerlingen.”
Kers: “Door in de vierde nog geschiedenis en een tweede
vreemde taal verplicht te stellen, kunnen ze met hun definitieve profielkeuze nog alle kanten op. Dat is dus geen
wettelijke verplichting, maar een keuze van de school.
Een prettige bijkomstigheid van deze schoolverplichting
is – hoewel nooit onze insteek − dat de overstap van een
leerling naar het atheneum ook nog mogelijk is.”
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DON’T WORRY, BE HAPPY
Het traject voor de keuzevakken begint al vroeg in de derde, met een startbijeenkomst
in november voor alle leerlingen. Dan krijgen ze voorlichting van Kers en Van Rijsewijk
over het traject, de terminologie, welke profielen er zijn,
welke vakken daarbij horen en
welke studies ze daarmee kunnen doen. En ze maken kennis
met de site ‘usgym.dedecaan.
net’, een handig hulpmiddel
met allerhande informatie
en tests. Van Rijsewijk: “Er
bestaan meer van zulke sites,
Decanen Guus Kers (l) en Emiel van Rijsewijk (r) op het honk

PROFIELKEUZE

GeMeeNsChaPPelijk deel

Nederlands
Engels
Klassieke taal
Geschiedenis (klas 4)
Maatschappijleer (klas 4)
2e moderne vreemde taal (klas 4)

N&G

e&M

C&M

Verplicht
Wiskunde A of B
Biologie
Scheikunde

Verplicht
Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis

Verplicht
wiskunde A, B of C
Geschiedenis

Verplicht keuze (1)
Natuurkunde
Aardrijkskunde

Verplicht keuze (1)
Frans
Duits
Aardrijkskunde
MAW
M&O

Verplicht keuze (1)
Aardrijkskunde
Economie
MAW
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Gezondheid een maatschappelijk hoger aanzien hebben
dan Economie & Management en Cultuur & Maatschappij, terwijl je met de laatste twee profielen ook rechter
kunt worden. Dat inzicht proberen we leerlingen ook bij
te brengen. Maar we drukken hen ook op het hart: maak
je niet te druk, als je Frans of economie wilt studeren,
hoef je geen Frans of economie te hebben in je profiel.
Het helpt natuurlijk wel, maar het is geen must.” 

Verplicht keuze (1)
Frans
Duits
2e klassieke taal
Kunst beeldend
Filosofie

Vrije deel

1 examenvak verplicht
extra vakken mogelijk
Profielkeuzesysteem schematisch weergegeven
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maar deze sprak ons meteen aan, transparant en ‘hufterproof’. Ook kunnen ze er opdrachten maken en er is
een pakketkeuzetest en een opleidingskeuzetest.” Kers:
“Om het vakkenpakket in de vierde nog breed te houden, stellen leerlingen minimaal elf vakken samen uit
drie pijlers. De vakken in de eerste pijler zijn verplicht:
Nederlands, Engels, geschiedenis, maatschappijleer en
lichamelijke opvoeding. De tweede pijler biedt de keuze
uit Latijn of Grieks, Frans
of Duits, wiskunde A of B.
Uit de derde pijler met de
resterende vakken kiezen ze
minimaal drie tot maximaal
zes vakken. Bij meer dan elf
vakken kunnen de vakken
roostertechnisch gaan botsen. Dan maakt een leerling
afspraken met de roostermaker en docenten hoe vakken
te combineren of te comprimeren. Wij als decanen
hebben een gesprek met de
N&T
leerling hoe in te dikken.
Maar ook: is het allemaal
Verplicht
Wiskunde B
realistisch, heeft de leerling
Natuurkunde
voldoende sociale contacten,
Scheikunde
blijft ie happy? Want er is
zó veel mogelijk op deze
Verplicht keuze (1)
school, we willen voorkomen
Biologie
Wiskunde D
dat leerlingen er stress van
krijgen. Het komt ook wel
eens voor dat de wens van
de ouders niet overeenkomt
met die van de leerling. We
snappen uiteraard dat iedere
ouder het beste voor zijn
kind wil. We proberen wel te
benadrukken, dat als zoon
of dochter geen motivatie
voor een bepaald vak heeft,
dit hem of haar vroeg of
laat echt gaat opbreken. Bij
een aantal ouders leeft de
gedachte dat de profielen Natuur & Techniek en Natuur &
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keuzestress voorkomen
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PROFIELKEUZE

STUDIEKEUZE
Richten de decanen zich in de derde en vierde op de
begeleiding bij de vakken- en profielkeuze, in de vijfde
en zesde gaan leerlingen meer zelf doen. “Dan laten we
ze een beetje los”, zegt Van Rijsewijk. “Ze krijgen meer
ruimte voor eigen initiatief. Zo krijgen ze twee vrije dagen per leerjaar om voorlichtingsdagen te bezoeken. In
deze fase hebben ze ook andere, meer specifieke vragen
over aanmelden, aanvragen studiefinanciering, decentrale selectie, studeren in het buitenland. Studeren in
de Verenigde Staten bijvoorbeeld is net koehandel, wij
wijzen hen op de cultuurverschillen en helpen met de
keuze van voorlichtingsbijeenkomsten waar deskundige
organisaties zich presenteren.”

Gesprekken met en voorlichtingsbijeenkomsten voor
leerlingen en hun ouders, administratie, veranderende
regelgeving, redden de decanen dit allemaal in één
dag? Kers: “Er komt inderdaad veel informatie op ons af
en we moeten bijblijven. Maar gelukkig is dit superleuk
werk en halen we veel voldoening uit de gesprekken
met leerlingen en ouders.”
De decanen willen aan het eind van het gesprek graag
nog benadrukken dat ouders met vragen over vakken-,
profiel- of studiekeuze altijd mogen binnenlopen op donderdag, of hen kunnen mailen voor een afspraak. “Dat
mag ook samen met je kind. We willen immers allemaal
het beste voor iedere leerling.” 

Quotes
De Apoforèta, de schoolkrant van de leerlingen van
het USG, staat iedere keer vol grappige uitspraken
van leraren en leerlingen (www.apoforeta.com).
De Vox nam er een aantal over.

!!Kamerbeek

!!Ahmed

!!Righolt

!!Welleweerd

!!Van

tegen leerlingen die piano verplaatsen:
“Rustig aan, denk om je handen, denk om je
voeten, denk om je tanden.”
tegen een zesdeklasser: “Hahaha,
dit is de lelijkste parabool die ik ooit heb gezien,
mag ik deze houden?”

over bruggers: “Je rijdt er drie plat
en je kunt er nog niet door.”

!!Humke:

„Ein Tag ohne Deutsche Bratwurst ist ein
verlorener Tag.“
over het raam in C0.07: “Het zou leuk
zijn als ze hier nou eens een schuifpui van zouden maken… Met een terrasje… en een tapje.”
Staalduine: “Jongens, jullie brommen nogal,
jullie stem is te laag om te fluisteren.”

!!Gabreëls:
!!Leerling

over Reinink: “Dat moment dat je gewoon geen vraag durft te stellen omdat je bang
bent voor publieke vernedering.”
den Nieuwenhuijzen: “Ik ben een beetje
een watje, en dan kom je in Hufflepuff.”

“Jouw phone was smart en dacht: ik
blijf lekker thuis, het regent.”

!!Kootte

over Trump: “Hij is eigenlijk gewoon een
oude Griek.”

!!Van

!!Kers:

“Jullie hebben de algemene kennis van een
naaktslak.”

!!Acoca:
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“Ik geef jullie hierbij toestemming om de
docent die mijn Zweinsteinmok heeft gepakt te
lynchen.”

!!Van

der Heijdt: “Kiwi’s eten is echt living on the
edge.”

BOEKENTIPDRIE

1. MARCEL ROIJAARDS: REBEL MET VLEUGELS
Icarus kan alles, dat denkt hij en dat gelooft hij ook.
Iets half doen is niet aan hem besteed en hij leeft
dan ook een vrolijk en plezierig leventje op Kreta
met zijn vader Daedalus. Totdat hij verliefd wordt op
prinses Ariadne, de dochter van koning Minos… Rebel
met vleugels geeft een andere draai aan de mythe van
Theseus en het Labyrint en is een ode aan Icarus en
aan het leven, verteld door zijn vrienden, drie jongens
en drie meisjes, want zelf is hij er dan al niet meer om
het te vertellen. Naarmate het verhaal vordert wordt
het steeds tragischer, maar Icarus blijft nog steeds
zijn levenslustige en vrolijke zelf en
je kunt dan ook niet anders dan van
hem houden. Een heel mooi boek over
hoe acht jonge mensen de wereld
veroveren en hem daarna ook weer
kwijt raken. Maar hoe verdrietig ook,
op het einde kun je niet anders dan
het boek met een glimlach dichtslaan.
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DOOR LOTTE NIEBOER

2. GERBRAND BAKKER: PERENBOMEN
BLOEIEN WIT
Perenbomen bloeien wit is het verhaal van
een vader, Gerard, een tweeling, Kees en
Klaas en hun jongere broertje Gerson. De
tweeling speelde altijd het spel ‘zwart’ met
hun jongere broertje waarbij je, zonder te
kijken, naar een bepaalde plaats moest
lopen. Met z’n viertjes weten ze het allemaal prima te redden en alles gaat dan ook
helemaal goed totdat op een noodlottige dag
Gerson na een auto-ongeluk in het ziekenhuis belandt. In één klap wordt alles anders
en iedereen moet hier erg aan wennen.
Gerbrand Bakker weet heel mooi te vertellen
hoe het leven van een gewoon alledaags
gezin in één keer op zijn kop kan worden
gezet, veel blijft bij het oude maar het
belangrijkste van allemaal is onherroepelijk
veranderd. Het verhaal neemt je mee naar
een wereld zo alledaags dat
je haast niet kunt geloven
dat wat gebeurd is, ook echt
gebeurd is. Stiekem hoopte
ik, toen ik het las, dat het
‘slechts’ een droom was,
dat alles toch nog goed zou
komen. Erg mooi, zowel voor
jongeren als volwassenen.

VOX HIERONYMI

Eindelijk eens een leerling die haar ‘guilty pleasure’ wil
delen met ons. Lotte Nieboer, 14 jaar en leerling uit 3E,
tref je vaak met een boek in de hand op school aan. Koud
kunstje dus voor Lotte om de drie mooiste te selecteren
voor de Vox. Verveel je je? Neem Lottes advies ter harte
en lees deze drie prachtboeken.
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Lees een boek!
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3. JOHN BOYNE: DE JONGEN OP DE BERG
John Boyne heeft al een ander beroemd boek geschreven dat gaat over de Tweede Wereldoorlog: De jongen
in de gestreepte pyjama. De jongen op de berg is het minder bekende broertje hiervan. De Franse weesjongen
Pierrot wordt als zevenjarige door zijn tante Beatrice meegenomen naar een villa in de bergen waar ze werkt
als schoonmaakster. Daar krijgt hij een nieuwe, Germaansere, naam: Pieter, en gaat hij naar
school. Een klein detail: het is 1935 en de villa is de Berghof, de villa van Adolf Hitler. Het
verhaal vertelt vloeiend over hoe Pieter ouder wordt, zijn band met de Führer en hoe hij
langzaamaan zijn oude wereld vergeet: zijn dove, Joodse vriendje Anshel, zijn familie en zijn
eigen kijk op de wereld. Als in een soort coming of age-verhaal wordt Pieter ouder en je leest
mee hoe hij verandert en zich aanpast aan de omgeving. Als hij als zeventienjarige in 1945
vrij komt en zijn oude vriendje Anshel tegenkomt, beleeft hij alles weer opnieuw. Een pareltje
en al net zo tragisch en schokkend als De jongen in de gestreepte pyjama.

EEN SCHOOLDAG VAN…
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‘Praktijklessen vergeet
Op het USG wemelt het van de fruitvliegjes, maar
een probleem is dat niet. Het zijn er zelfs nog niet
genoeg. Nieuwe generaties vliegjes zijn nodig voor
een proef waarmee vierdeklassers meer te weten
komen over erfelijkheid, vertelt Ryoko Appelboom in
het practicumlokaal. Dus die worden gekweekt.
Ryoko is technisch onderwijsassistent en een van
haar taken is leerlingen helpen bij hun praktijklessen in vooral biologie.
DOOR HANS REICHART

e technisch onderwijsassistent of TOA is de he-

D dendaagse opvolger van de amanuensis die op
!

de middelbare school in zijn stofjas rondliep en de
docenten scheikunde, natuurkunde en biologie bijstond
bij proeven. De technische assistent van nu, zoals
Ryoko, draagt een witte jas. Als assistent werkt ze nauw
samen met de docenten die ze ondersteunt en met de
andere drie TOA’s. Ze staat niet in haar eentje voor de
klas, maar in de praktijk kan een TOA wel zelfstandig
een practicum draaien.
Naast assisteren bij de practica bestaat het werk van
Ryoko uit voorbereiden, plannen en inkopen.
ORGAANHANDEL
Ryoko zorgt bijvoorbeeld dat er fruitvliegjes beschikbaar zijn en schapenharten voor een anatomiepracticum. “Tegenwoordig koop ik alle organen bij een
slagerij in Montfoort in. Lange tijd kregen we ze gratis,
dankzij een vader van een leerling die bij een vleesgroothandel werkte.” Fruitvliegjes vormen een apart
verhaal. “Mijn − of beter onze − lieve vliegjes kun je
gewoon bij een aantal bedrijven bestellen. Om echter
meerdere verschillende soorten te krijgen heb ik een
aantal universiteiten geprobeerd, tot in Engeland. Eén
soort hebben we zelf gekruist uit twee verschillende
soorten. Daarom hebben we nu negen soorten op school
en die kweek ik, of kweken de leerlingen, het hele jaar
door. Het gaat meestal goed, maar sommige soorten
zijn iets zwakker dan andere. In dat geval sterven ze
uit…” Vierdeklassers en versnellers bio uit de derde
klas zijn er op dit moment druk mee. Zij laten de jongen leven, de ouders worden gedood in alcohol.

AFREMMEN
Ryoko’s dag op het USG begint met het klaarzetten van
proefopstellingen, microscopen en branders bijvoorbeeld. “De meeste leerlingen komen vol enthousiasme
naar het practicumlokaal. Practicum is een bijzondere
les. Ik rem ze een beetje af voordat ze aan hun proef
mogen beginnen. Dat is lastig, maar ik moet voorkomen
dat het rommelig wordt. De proeven moeten veilig uitgevoerd kunnen worden. Vandaar ook de strenge regels
in het lokaal zoals: lang haar in een staart, niet rennen
en geen eten en drinken. Als ze vervolgens aan de slag
kunnen, wens ik ze wel ‘veel plezier’. Ik wil graag dat ze
genieten, ook al zijn er regels nodig.”
Zijn de leerlingen aan het werk, dan komen de vragen.
“‘Zie ik door de microscoop wel het beeld dat ik moet
zien?’ ‘Is dit een hart?’ Ik help iedereen zijn weg te vinden, kijk als het nodig is mee in vijftien microscopen.
En hebben ze dat hart dan precies bekeken, dan vergeten ze niet meer hoe het in elkaar zit en functioneert.
Dat is het mooie van het practicum.” Aan het eind van
elk practicum ruimen de leerlingen op. “Netjes opruimen
is een grote uitdaging, voor alle klassen, van 1 tot en
met 6”, constateert Ryoko lachend en bevestigt dat ze
de praktijklessen zelf het leukste onderdeel vindt.

RYOKO APPELBOOM

Grieks voor thuis: leer van Alexander de Puber
Iedere keer in de Vox: een spreuk uit de oudheid om thuis te gebruiken. Met uitleg over betekenis en
herkomst, zodat u uw gymnasiast kunt overbluffen. Een kleine bijspijkercursus voor ouders.
DOOR KAREN RIJLAARSDAM

een zin in huiswerk, en al helemaal geen zin

G in toetsen leren. Want betere dingen te doen:
!
sporten, chillen, pizza’s bezorgen. Zonde van je
tijd, werken voor school. Herkent u het?
Hier in huis wordt door mopperende scholieren in
de ‘geen zin’-stand vaak de waarom-vraag opgeworpen. Waarom hadden die Romeinen zoveel werkwoordstijden? Waarom zou je moeten kunnen primitiveren? Waarom moeten we Multatuli doorploegen?
Wat heb je daar nou aan? Wij reageren meestal met
het vuilnisman-argument. Niks mis met vuilnismannen hoor – integendeel, we zouden moeilijk zonder
kunnen – maar niet echt een bevredigend beroep
voor wie meer zijn mars heeft. Benut je capaciteiten, al is het maar als investering in de toekomst.
Mocht u ook wel eens in zulke discussies belanden:
zet de volgende keer deze oude Griekse wijsheid
~ς παιδείας’ ’έφη ‘τὰς μὲν ρ̀ίζας ει~’ναι πικράς,
in: “Τη
τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν.”(Uit te spreken als: Tès

paideias efè tas men ridzas einai pikras, ton de
karpon glukun – oefenen maar! ) Ofwel: de wortels
van onderwijs zijn bitter, maar de vrucht is zoet.
Afkomstig van de Griekse filosoof Aristoteles (384
tot 322 voor Christus); door Diogenes Laertius zo’n
zes eeuwen later genoteerd in Leven en leer van
beroemde filosofen (boek V, vers 18).
Wat hem tot deze uitspraak bracht is niet meer
te achterhalen. Aristoteles was de privéleraar van
Alexander de Grote, toen die nog Alexander de
Puber was. Wellicht had deze leerling − net als de
hedendaagse jeugd − ook niet altijd evenveel zin
om hard te werken.
Vertel die kinderen van u dus maar dat ze het nog
ver kunnen schoppen als ze zich net als Alexander
over hun weerzin heen zetten. (En laat maar in het
midden dat Alexander een koningskind was, wat
hem toch wel een lichte voorsprong gaf, zelfs op
gymnasiasten.)
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op school, iedereen is heel aardig en
ze zijn gewend aan mijn accent.” 

VOX HIERONYMI

Practicum Populatiegenetica van
de Junioracademie
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cepteerd wordt dan op het Japanse
platteland, waar ik woonde.” Haar
beheersing van de taal vond ze niet
goed genoeg om ook in Nederland
les te geven. “Ik wilde graag werken
en las iets over het vak van TOA,
geen docent, wel in het onderwijs.
Ik ben een cursus gaan doen, om
te testen of ik met mijn Nederlands
uit de voeten kon. Na een stage op
een school in Amsterdam kon ik hier
terecht. Ik werk nu ruim tien jaar op
het Stedelijk. Ik voel me goed hier

foto: Geert van Schoot

JAPAN
Technisch onderwijsassistent is
een vak, maar er is geen specifieke
opleiding. Een TOA moet wel een
achtergrond hebben in scheikunde,
natuurkunde of biologie. Dat zit
bij Ryoko goed. In haar vaderland,
Japan, gaf ze les in biologie en
natuurkunde. De liefde heeft haar
naar Nederland gebracht: ze is
getrouwd met een Nederlandse man.
“Mijn man en ik moesten kiezen
en we hadden het idee dat een
buitenlander hier makkelijker geac-
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je niet’

