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VOORWOORD

Bedankt voor de alsjeblieftkoek!

Van deze opvoedkundige bespiegelingen over naar de
orde van de dag: de nieuwe Vox. Die staat weer vol met
onderwerpen waarvan we denken dat ze interessant
zijn voor ouders. Een greep uit de inhoud: Wat gebeurt
er precies aan ondersteuning van leerlingen bij wie
het allemaal wat minder vlot verloopt op school? Twee
studiecoaches vertellen. Toneelvereniging Lampomene
voerde een spetterende versie van de Driestuiversopera
op – in deze Vox doen een vertrekkend en een dit jaar

gestart Lampomenelid verslag van hun indrukken bij dit
gezelschap. Over het vak Nederlands is de laatste jaren
nogal wat te doen. Veel (hoog)leraren vinden dat het
op de schop moet, wegens te saai, te ouderwets en niet
aansluitend op de maatschappelijke eisen. Hoe denken
USG-leraren Nederlands daarover?
Een leerling doet verslag van de eerste Campaniëreis in
de geschiedenis van het USG. In de reeks bespiegelingen naar aanleiding van gedoceerde vakken ditmaal een
ode aan de Duitse taal. Docent klassieke talen Paul van
Uum komt aan het woord in de serie ‘Om en om’ en ICTman Hans Ballon doet uit de doeken hoe zijn schooldag
op het USG eruit ziet. Kortom: genoeg leesvoer om de
zomer mee door te komen.
Het eind van het schooljaar betekent afscheid van twee
redactieleden: Marina de Kanter en Annette Stolk gaan
ons verlaten omdat hun dochters eindexamen hebben
gedaan. Hartelijk dank dames, voor jullie bijdragen!
Met hun vertrek is de redactie gevoelig uitgedund, dus
we zijn in voor uitbreiding. Mocht u behoefte hebben
om de redactie te komen versterken, dan kunt u zich
melden via redactievoxhieronymi@gmail.com.
Ook als u op de inhoud van deze Vox wilt reageren
kan dat via dit adres.
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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niet naarmate kinderen ouder en uithuiziger worden.
Misschien gedragen ze zich elders keurig, en zijn het
thuis horken. Of juist andersom. In ieder geval bestellen
lang niet alle USG-leerlingen hun tussendoortjes even
netjes, blijkt uit de ervaringen van kantinemedewerkster Mireille Bakker. Zo vaak werd haar slechts “koek”
of “croissantje” toegeblaft dat ze besloot over te gaan
tot een ludieke actie. Haar ‘alsjeblieftkoeken’ deden de
sociale media ontploffen; vervolgens stonden de nodige
landelijke media op de stoep. NOS Radio 1, het Jeugdjournaal, RTL nieuws en het AD wilden er allemaal graag
meer van weten. (Voor wie het gemist heeft: Mireille
plaatste prijsbordjes in de kantine met ‘koek 1,50’ en
‘koek alsjeblieft 1 euro’. Er werd een foto van op de
Facebookpagina van school gezet.)
De leerlingen zagen het nut en de humor van de actie
in. Ze hebben de boodschap begrepen − nog niemand
heeft de botterikenboete hoeven te betalen. Nu maar
hopen dat ze dit lesje goede manieren ook op andere
plaatsen toepassen. Bedankt Mireille, dat je onze bloedjes hun onbeleefdheid onder de neus hebt gewreven!
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f het werkt, al die vermaningen? Soms wel, soms

O niet. En lang niet altijd heb je er zicht op, zeker
!
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Wat je er al niet probeert in te hameren bij je
kinderen: met twee woorden spreken, niet door
elkaar heen praten, met mes en vork eten, mond
dicht bij het kauwen, je rommel achter je opruimen,
niet zonder ontbijt naar school, geen telefoon
aan tafel, woordjes stampen, tanden poetsen,
niet aan de drank voor je achttiende, op tijd naar
bed et cetera (voor een mooie opsomming:
zie The Mom Song van Anita Renfroe,
www.youtube.com/watch?v=CXgoJ0f5EsQ).

VAN DE RECTOR

Half april togen we met het hele medewerkersteam
naar Doorn, om daar een dag te werken aan onze
onderwijsontwikkeling en als team gezellig bij
elkaar te zijn in deze mooie, bosrijke omgeving. De
dag werd geopend door de voorzitter van de Ouderraad, Nieske Castelein, die een toelichting gaf bij de
uitkomsten van de ouderenquête die de Ouderraad
zelf heeft ontwikkeld en uitgevoerd.
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Kleine stappen in een nieuwe richting

e algemene conclusie was dat ouders (zeer) tevre-

D den zijn en fan van het USG. Daar zijn we
!

heel blij mee. Er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren en daar gaan we aan werken. Het is bijzonder dat
de verhouding tussen school en ouders zodanig is dat
een dergelijk initiatief mogelijk is. We zijn de Ouderraad
en in het bijzonder Nieske dankbaar voor het werk dat
ze hiervoor verzet hebben.
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De rest van de dag hebben we nagedacht over en
gewerkt aan hoe we nog beter tegemoet kunnen komen
aan wat een leerling nodig heeft. Het gaat erom dat
een leerling zich uitgedaagd voelt om te leren en zijn
persoon te ontwikkelen. De bandbreedte in de middag waar we sinds twee jaar mee werken wordt goed
gebruikt om verschillende ondersteunende of verrijkende activiteiten te kunnen uitvoeren. Ook om ruimte te
geven aan versnellersclusters voor bepaalde vakken,
voor leerlingen die daar wel bij varen.
Er wordt al zoveel gepland in de bandbreedte dat we
ook nadachten over andere slimme vormen van efficiënt
met de beschikbare tijd omgaan. Niet alle leerlingen

hebben voor een bepaald vak exact even veel lestijd
nodig; daarmee zou je kunnen variëren, zodat er meer
op maat gewerkt wordt en er tijd overblijft om voor
andere dingen in te zetten. Er kwamen een paar interessante ideeën aan de orde, die we volgend jaar gaan
uitproberen. Geen grote veranderingen, maar wel kleine
stappen in een nieuwe richting.
Ondertussen ontwikkelen de leerlingen zich op velerlei
gebied. In februari konden we in Rasa genieten van een
prachtige Driestuiversopera, waarin Lampomene (toneel), Amor (muziek) en Helikon (decors) samenwerkten. Ook de schoolstrijd blijft een jaarlijks evenement,
waarin de leerlingen van klas 1 tot en met 3 hun creativiteit kunnen laten zien in tal van onderdelen. Het
thema was dit jaar Scandinavië, wat vele mogelijkheden
bood. Naast het ontwikkelen van de eigen creativiteit
leren de leerlingen ook samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, solidair zijn, tegenvallers incasseren enzovoort. Een scala aan vaardigheden waar ze in allerlei
omstandigheden plezier van kunnen hebben.
Aansluitend was het voor klas 6 de Laatste LesDag
(LLD). Een bonte mengeling van Disneyfiguren liep rond
in de tuin, er was een leuke act en er was van alles
te doen voor de overige leerlingen. Het was echt een
vrolijke boel! Hopelijk hebben alle zesdeklassers het er
goed vanaf gebracht tijdens het eindexamen.

Het gaat erom dat een leerling zich
uitgedaagd voelt om te leren en zijn
persoon te ontwikkelen
Volgend jaar verwelkomen we weer 174 nieuwe eersteklassers. Voor het eerst hebben zij zelf een laptop/
tablet bij zich, die ze kunnen gebruiken als hulpmiddel
bij de lessen. In de studielessen voor klas 1 zal hier
expliciet aandacht aan worden besteed. We denken
hiermee de mogelijkheden voor de leerlingen verder te
vergroten.
Voor nu wens ik iedereen een goede afsluiting van het
jaar en een mooie zomervakantie!
Hanneke Taat, rector USG

NIEUWS
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Olympiade foutloos, 11 van de 61
USG-deelnemers zijn door naar de
tweede ronde. Rein Janssen Groesbeek uit klas 5 gaat door naar de
landelijke finale.
1 april Wieke Manders, Alessia
de Wit, Evert Sarolea en Sonja
Kovaleva (leerjaar 4) winnen het
Franse concours interscolaire.
8 april Amoravond
9 april Diederik Bloemendal en Thijs
ter Rele worden tweede bij de
nationale finale van de Watzkeburt?-quiz (geschiedenis), met één
punt afstand van de winnaars.
14 april Rector Hanneke Taat ontvangt het predicaat ‘AFS Gastvrije
School’ van AFS Nederland.
Op dit moment zitten er in de
vijfde klas van het USG een
Argentijnse, Franse en Italiaanse
uitwisselingsstudent.
14 april Ellez Hartman van de mediatheek van het USG wint de boeken
quiz van de Beroepsvereniging
Mediathecarissen Onderwijs.
17 april Drie teams van het USG
doen mee aan de ALS lenteloop,
georganiseerd door de vader van
een zesdeklasser.
21 april Bouke Jansen, Anouk Volker
en Samuel Klumpers (klas 4!)
plaatsen zich voor de eindronde
van de Natuurkunde olympiade. Zij
gaan met in totaal 20 deelnemers
door naar de derde ronde, die van
8 tot en met 15 juni is.
20, 21 en 22 april Schoolstrijd
21 mei Bij de ‘Celquizz’ voor scholieren uit 5 VWO tijdens een open dag
van het Hubrecht Instituut wordt het
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Nieuwe website van het
USG gaat van start.
18 januari De Onderwijsinspectie
verklaart het USG wederom tot
excellente school (foto 1). Twee
dagen later krijgen alle leerlingen
een tractatie.
23 januari Debatvereniging Hybris
wint alle prijzen op het NK debatteren voor scholieren. Asma, Tessa,
Romée, Liane en Sterre winnen als
team (foto 2), Romée is ook de
beste spreker van het toernooi.
Philip wint het ‘ballondebat’ als
Jort Kelder.
23 januari Open huis voor leerlingen
groep 7 en 8 van de basisschool en
hun ouders.
4 februari Ouderlessen! Zie pagina 10.
3 maart Mini-klimaatconferentie in
het Provinciehuis in het kader van
maatschappijleer, voor de vierde
klas (foto 3).
11 maart Nationale Deutscholympiade.
Casijn Broerse (4B) haalt 90 van de
100 punten, een vierde plaats.
18 maart De maatschappijwetenschappengroep ontvangt in de vijfde klas leerlingen van de Internationale SchakelKlas uit onder meer
Syrië, Irak, Vietnam en Marokko.
Dit leidt tot intense gesprekken
en het plan elkaar in de laatste
schoolweken van het jaar nogmaals
te ontmoeten.
23 maart Voorstelling Lampomene,
bijgestaan door Amor en Helikon:
Driestuiversopera van Berthold
Brecht. Zie pagina 15.
1 april Vier leerlingen maken de
voorrondes van de Wiskunde
11 januari

team van Fleur Lijnzaad, Nils Juijn
en Gijs van Eck tweede (foto 4).
24 mei Derdeklassers Maud de Ruiter,
Mila Smit, Frédérique Mulder en
Famke Michielsen halen een gedeelde eerste plaats bij de landelijke Wiskunde Onderbouwdag.
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Er gebeurde de afgelopen maanden weer veel op het USG. Omdat niet
alle ouders even goed het nieuws op de site en facebookpagina van het
USG bijhouden (weten wij uit ervaring) een kort overzicht van een aantal belangrijke gebeurtenissen. Zodat u weer helemaal bij bent.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Nieuwsoverzicht

KORTE BERICHTEN
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Macro-economie is terug, ook op school
Na jaren te zijn weggeweest maakt volgend jaar de
macro-economie haar rentree in het eindexamen
economie. In een stuk hierover in NRC Handelsblad
werd USG-docente economie Bernice van Staalduine
geciteerd. Maar het citaat was zo kort dat je je als
lezer afvroeg hoe het USG op deze wijziging inspringt. De Vox vroeg het na.
acro-economie verdween in 2007 grotendeels uit

M het onderwijsprogramma. Gedateerd, volgens de
!

commissie die zich bezighield met de aanpassing van
het economieprogramma. Daarin was sinds de jaren
zestig niet veel veranderd. Het macro-economisch
beleid leek sinds de jaren tachtig stabiel, dus kon men
in het onderwijs beter de nadruk leggen op onderwerpen als markten en strategisch handelen. Maar toen de
crisis in 2008 losbarstte bleek macro-economie toch
weer een belangrijke rol te spelen. Het College voor
Toetsen en Examens wilde daarop inspelen. Gevolg: in
2017 wordt het aandeel macro-economie in het examen
aanzienlijk vergroot.
Toen in juni 2015 bleek dat al in 2017 volgens de
nieuwe eisen gaat worden geëxamineerd, waren op het
USG net nieuwe economieboeken besteld. Normaal gaan
schoolboeken een paar jaar mee, dus betekent dit dat

USG-leerlingen volgend jaar les krijgen uit boeken die
niet aansluiten bij het programma? “Je kunt het eventueel ook doen met de oude boeken, maar dan moet je
als leraar echt heel veel extra uitleg geven”, zei Bernice
van Staalduine erover in de NRC. Of ze dat ook werkelijk
gaan doen op het USG stond er niet bij. Navraag bij
Van Staalduine leert dat dat niet het geval is. “Je kunt
best allerlei aanvullingen geven, met powerpoints en
zo, maar dat is voor leerlingen niet prettig. Die willen
dingen graag in hun boek terugzien, dat is wel zo
overzichtelijk.” Dus zijn er nieuwe boeken besteld, de
nieuwste versie van De kern van de economie van Arnold
Heertje (sinds jaar en dag voorstander van
macro-economie op school).
De meeste economiedocenten vinden de aanpassing een
goede ontwikkeling, al is er gemor te horen van docenten die bang zijn dat hun eigen bijscholing veel tijd zal
kosten. Tja, zegt Van Staalduine, in onderwijsland gaan
dingen meestal heel langzaam. Dit gaat relatief snel,
dus dat levert commotie op, vooral bij oudere leraren.
Zelf vindt ze het een logische verandering: “Zo heb je
meer handvatten om naar de crisis te kijken. En de drie
onderwerpen die nieuw zijn in het programma heb ik
tijdens mijn studie gehad, dus het is prima te doen om
daar les in te geven.”

Schoolherinneringen
n Kritisch maar Loyaal beschrijft oud-leerling John A. Michon de herinneringen aan

I zijn schooltijd (1948-1954). Tijdens de jaarvergadering van het Hieronymusfonds
!
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(oud-leerlingen van het USG) op 18 maart presenteerde Michons zoon het boek aan zijn
vaders oud-klasgenoten; hij moest vanwege zijn gezondheid zelf verstek laten gaan. Het
boek beschrijft de herinneringen aan de Provencereis van een aantal klasgenoten, naar
boven gehaald door het verslag van de reis dat nog bestaat.
Michon vertelt wat hij op het USG heeft geleerd en wat hij er na zijn schooltijd mee
heeft gedaan. Het belang van zijn gymnasiale vorming vormt daarbij de rode draad. Even
interessant zijn de anekdotes over zijn medeleerlingen en docenten, zoals over oud-rector Van der Veer. Hij stond met Michons klas op gespannen, maar vriendelijke voet en
betitelde deze daarom als ‘kritisch maar loyaal’. Het boek biedt een interessant inkijkje in
hoe het schoolleven vroeger was en wat leerlingen van toen daar nu van vinden.

KORTE BERICHTEN

een Arduino Uno te programmeren. De Arduino is een
populaire microcontroller (kleine programmeerbare
computer), die kan reageren op zijn omgeving onder
meer op basis van sensoren. In een roltrap die gaat
draaien als je aan komt lopen zit bijvoorbeeld ook zo'n
kleine computer.
Het idee voor de roboticalessen ontstond doordat de
school ook graag extra activiteiten voor de onderbouw
wil aanbieden; het merendeel van het Homerusprogram-
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n maart startte deze module, waarin leerlingen

I van de eerste en tweede klas konden leren
!

ma is toegankelijk voor leerlingen vanaf de middenbouw.
De module werd in de bandbreedte gegeven door Tom
Kok van de HKU en bestond uit tien lessen. De leerlingen oriënteerden zich daarin op computerprogrammeren
en basiskennis van elektronica. Leerlingen die meededen schaften de Arduino aan, zodat ze er ook na de
module nog mee verder kunnen.
De deelnemers, de docent en ook technisch onderwijsassistent Temesgen Desta waren zeer enthousiast
over het verloop van de lessen en de verrichtingen van
de leerlingen. Een mooie aanvulling op het reguliere
programma voor leerlingen met belangstelling voor deze
richting. En mogelijk kunnen ze doorstromen richting
leerlingvereniging Eureka?

VOX HIERONYMI

Voor eerste- en tweedeklassers met belangstelling
voor computers, was er dit voorjaar de module ‘robotica’.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Module Arduino uno op het USG



Bestelformulier Kritisch maar Loyaal
Ondergetekende,

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huisnummer  . . . . . .
Postcode  . . . . . . . . . . . .  Woonplaats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wenst een of meer exemplaren te bestellen, aantal: . . . . . . . . . . . .
prijs € 20,00 per stuk, incl. verzendkosten totaal : €  . . . . . . . . . . .

Verzending volgt direct na ontvangst van
het totaal verschuldigde bedrag op bankrekening IBAN: NL97 INGB 0007 2007 18
t.n.v. J. A. Michon te Leiden onder
vermelding van: Kritisch maar Loyaal.
Dit formulier opsturen aan: J. A. Michon,
Brigantijnwal 7, 2317 GL Leiden
Bestelling is ook mogelijk per e-mail:
michonja@xs4all.nl
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KORTE BERICHTEN

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Nieuw: uitwisseling met Nepal
“Al met al zou ik Nepal vergelijken met een soort
achtbaan. We hebben er lang op gewacht, er zijn
veel hoge toppen en diepe dalen geweest en af en
toe was het een beetje kotsen”, schreef vierdeklasser Henriëtte Tulp op de schoolsite. Ze deed verslag
van de uitwisseling met de New Millennium School
in Kathmandu.
ier vierdeklassers verbleven daar in mei acht da-

V gen, geschiedenisdocent Hans Righolt was mee
!

als begeleider. Hij was vorig jaar al met twee HPGleerlingen naar Nepal was geweest om een samenwerking met de New Millennium School op te zetten. Die
resulteerde in een lessenserie die op beide scholen wordt
aangeboden, op het USG als onderdeel van het ELOScurriculum. De vier beste leerlingen uit elk land mochten
elkaar opzoeken. Dat waren toevallig twee keer vier meiden. In september komen de Nepalezen met hun docent
naar Nederland.
Het Nederlandse viertal maakte kennis met Nepal en zijn
cultuur. Ze maakten een tocht door de Himalaya, bezochten tempels, een hindoe-festival en een in noodlokalen
gehuisveste school in het berggebied waar de aardbeving
van vorig jaar de meeste schade heeft aangericht. Righolt: “Daar hebben we gekeken hoe we het geld dat we
vorig jaar tijdens een fundraiser hebben opgehaald het
beste kunnen besteden aan de wederopbouw.”

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.

Het leven bij de gastgezinnen vonden de dames best
zwaar. “Hoewel onze gastgezinnen hun stinkende best
deden om het ons een beetje naar ons zin te maken, was
het toch wel heftig. Je werd elk uur geconfronteerd met
de luxe die je in Nederland hebt, maar hier niet. Zo werd
er minstens twee keer per dag rijst gegeten met hetzelfde soort sausje en was de douche altijd koud. Het slapen
gebeurde samen met je Nepalees in bed. ‘s Ochtends
werd je wakker geschud door kleine aardbevingen.”
Ze werden volop meegenomen in de gebruiken van het
hindoeïsme, en merkten dat de mensen in Nepal zich
onderling veel meer met elkaar verbonden voelen dan in
Nederland. Ook maakten ze een feestje mee waarbij een
zelfgebrouwen alcoholisch drankje werd geschonken.
Henriëtte schreef daarover: “Uit beleefdheid moesten
we allemaal wel een glaasje drinken. Meneer Righolt
was erg beleefd en dronk er daarom vier.”
Het project loopt door, ook volgend jaar zal weer een
groepje USG’ers Nepal bezoeken.

!!Landman:

“Die boeken zijn nog steeds niet geleverd door Iddink, als Isis toch iets wil bombarderen lijkt me dat een perfecte plek.”

!!Acoca:

“Ik zal de volgende keer een krekel in
een kooitje meenemen om aan te duiden hoe stil
jullie soms zijn.”

!!Kleijne:

“Ik houd van gevaarlijk leven!”

!!Righolt:

“De hele liefde is feitelijk ambivalent.”

!!Verweij:

“En als je al bij som 7 bent mag je aan
de helium!”
tijdens huiswerkcontrole: “Dit ziet er
goed uit.” Leerling: “U ook meneer.”
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!!Gordijn

!!De

Vries: “Levenslang vind ik persoonlijk altijd
best lang.”

OUDERRAAD

Wat vinden de ouders
van het USG?
In januari heeft de Ouderraad een enquête
verstuurd naar alle USG-ouders. Circa 40% van
de ouders heeft gereageerd.
uders zijn (zeer) tevreden over de school:

O het USG wordt gezien als fijne, prettige,
!

schoolbanken te zitten en te ervaren wat onze kinderen
ervaren. Aanrader en we hopen zeer dat er ook volgend
jaar weer docenten zijn die hun passie voor hun vak
op de ouders willen overbrengen. Zie voor een verslag
pagina 10.
WISSELING VAN DE WACHT
In maart hebben we als Ouderraad afscheid genomen van de leden Diederik van Dorth tot Medler, Leo
Posthuma en Mariëlle Cornelissen, met dank voor de
jarenlange inzet! Nieuwe Ouderraadleden zijn: Arda
van Helsdingen, Annemarie Haverhals (ook MR) en Rob
van Seters (penningmeester). Daarnaast bestaat de
Ouderraad uit: Hanneke van den Marel, Marlien Verhoef,
Nieske Castelein (voorzitter), Linde Marcé (secretaris)
en Leon Schutte (penningmeester en MR).

goede en veilige school (rapportcijfer 8,4). De
extra activiteiten worden zeer gewaardeerd; met
name de passie, de inzet, de persoonlijke begeleiding en het maatwerk van en door de docenten
maken het USG wat het nu is.
Tegelijkertijd ligt de lat hoog. Ouders vinden dat
er minder nadruk op de cijfers moet komen en
meer nadruk op ook andere talenten van de kinderen. Ouders willen graag meer aandacht voor creatieve kanten en ‘soft skills’. Ook wordt onderwijs
op het gebied van ICT en programmeren gemist.
Het mentoraat vinden de ouders belangrijk. Vaak
gaat dit goed, maar nog niet altijd. Ook de communicatie naar de ouders kan beter: een regelmatige nieuwsbrief zou in een behoefte voorzien.
Ten slotte mag de school best wat gezelliger,
vinden veel ouders.
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OUDERLESSEN
In februari vond de jaarlijkse ouderlesavond plaats.
Ruim 120 ouders hadden zich aangemeld voor de
verschillende lessen die door enthousiaste docenten
gegeven werden. Heel erg leuk om weer zelf in de

Nieske Castelein, voorzitter Ouderraad USG

VOX HIERONYMI

OUDERENQUÊTE
In januari is de ouderenquête verstuurd aan alle
USG-ouders en er is massaal op gereageerd! Hier
waren we erg blij mee, we hebben als Ouderraad nu
meer zicht op wat ouders belangrijk vinden. De ouders
zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het USG, al
zijn er zeker ook verbeterpunten genoemd. Als Ouderraad gaan we ons hier hard voor maken. Dank allen voor
de feedback en de goede suggesties! Zie kader voor de
belangrijkste uitkomsten van de ouderenquête.

INSPIRATIE EN ANDERS DENKEN
Tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad heeft Sjef
van Drummen, onderwijsvisionair en directielid van
Niekée Roermond, een inspirerende lezing gehouden
over hoe écht gepersonaliseerd leren eruit ziet bij hem
op school. Zijn stelling: elk kind moet ADHD’er worden:
autodidact en helemaal digitaal. De lezing was inspirerend, anders en met verrassende en nieuwe inzichten
waarover ook op het USG verder wordt nagedacht.

Wie de uitkomsten van de enquête wil bekijken
kan daarvoor terecht op: http://www.usgym.nl/
ouder-enquête-resultaten
9

Als Ouderraad zijn we 2016 actief begonnen. In vogelvlucht waar we ons mee hebben beziggehouden:

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Bericht van de Ouderraad

OUDERLESSEN
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Aan de slag met staalwol
Na groot succes vorig jaar bij het lustrum, waren er
ook dit jaar weer ouderlessen op het USG. Op
4 februari kropen 120 ouders in vier lokalen in de
schoolbanken waar normaal hun kinderen zitten. Vijf
enthousiaste docenten vertelden twee uur over hun
vak, de ‘scholieren’ hingen aan hun lippen.
DOOR CHANTAL WILHELMUS FOTO’S GIJS VAN ECK (VIDEMUS)

w verslaggever woonde de scheikundeles over het

U periodiek systeem der elementen bij. Het eerste
!

dat meneer Verweij vertelt, is dat Dmitrij Mendelejev,
de ontdekker van dit systeem, eigenlijk een arrogante
man was. Dat kwam goed te pas, want het idee van het
periodiek systeem ging tegen de heersende gedachten
over elementen in. Mendelejev was zo overtuigd van
zijn eigen gelijk dat hij zich niet omver liet praten. En
hij bleek ook gelijk te hebben.
Het denken over de elementen waar onze wereld van is
gemaakt, begon bij de oude Grieken. In circa 300 à 400
voor Christus omschreven zij het eerder filosofische idee
dat alles bestond uit de elementen aarde, water, lucht
en vuur. De volgende tweeduizend jaar was er niemand
die iets aan die gedachte toevoegde.
De zestiende eeuw, toen de alchemisten aan het proberen waren om goud te maken, bracht verandering. De
Duitser Hennig Brand ontdekte rond 1680 fosfor, het
eerste element zoals wij dat nu ook nog kennen, via de
smakelijke methode van het indampen van grote hoeveelheden urine. Aangezien hij op zoek was naar goud,
deed Brand geheimzinnig over zijn experimenten en staat
de ontdekking van fosfor ook niet echt op zijn naam.

Ben Verweij

Verschillende onderzoekers slaagden er de periode die
volgde in om het ene na het andere element te isoleren. Maar wat betreft de samenhang tussen de verschillende elementen, zaten deze mensen op een verkeerd
spoor. Ze dachten dat in verbindingen tussen elementen
een pakketje energie opgesloten zat, het ‘Flogiston’,
dat kon vrijkomen bij reacties. Flogiston bestaat niet,
weten we nu, maar het geloof daarin blokkeerde verdere
ontwikkeling. Ook begrippen zoals ‘hitte’ of ‘licht’ werden lang beschouwd als elementen.
Het ontdekken van aparte elementen ging door. Zo ontdekte Humphry Davy rond 1820 de elementen lithium,
natrium en kalium. Wat hij ook ontdekte was dat deze
stoffen dezelfde soort reacties vertonen en vergelijkbare eigenschappen hebben. Meneer Verweij demonstreert
een van die reacties: vast natrium reageert heftig met
water. In de zuurkast wel te verstaan, want “in mijn
heldhaftige leven heb ik de proef met natrium wel eens
in de klas gedaan. Dan vliegen er stukjes van 1100
graden Celsius door de klas.” Gelukkig goed afgelopen
bij meneer Verweij, maar geen goed idee.
VEREDELD DWERGSCHIETEN
De eigenwijze Mendelejev combineerde rond 1860 twee
principes: elementen op volgorde zetten op basis van
hun atoommassa en het bestaan van ‘groepen’ elementen met dezelfde eigenschappen. Hij creëerde ‘periodes’,
een volgorde van elementen met toenemende atoommassa en ging naar een volgende regel als de eigenschappen van een element zich begonnen te herhalen.
Chemisch gelijkende elementen kwamen onder elkaar te
staan. Zo kon hij bovendien het bestaan van elementen

Baukje Düking

OUDERLESSEN

Naast de scheikundeles over het periodieksysteem van Baukje Düking en Ben Verweij waren
er drie andere ouderlessen:
Natuurkunde: Energie voor de toekomst,
door Aad Gordijn
Een inkijkje in het natuurkundeonderwijs aan
onze kinderen, speciaal gericht op het onderwerp energie. De ontwikkeling van alternatieve
en duurzame energiebronnen gaat snel. Wie
weet zijn onze kinderen wel degenen die daarmee aan de slag gaan.
Klassieke Talen: Icarus, hoogmoed komt voor
de val, door Alwine Reinink
Deze les behandelde de mythe van Daedalus en
Icarus vanuit de literaire traditie, zoals
Ovidius, en vanuit kunsthistorisch en filosofisch perspectief.
Filosofie: Scepticisme, het voordeel van de
twijfel en het nadeel van de zekerheid door
Erik Kamerbeek
Kunnen omgaan met twijfel is belangrijk om
goed te kunnen functioneren in een veelzijdige samenleving. Wat betekent het als er
geen rotsvaste zekerheid bestaat, hoe neem je
beslissingen zonder zekerheid, hoe onderbouw
je besluiten voldoende?
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VEILIGHEIDSBRIL
Een atoom van een bepaald element heeft een vaste massa. Een belangrijk ordenend principe voor de
samenhang tussen elementen in het periodiek systeem.
Bij een chemische reactie geldt behoud van massa: de
deelnemende atomen kunnen wel andere verbindingen
aangaan, maar er blijft evenveel materie. Dit principe
gaan we na een toelichting van docente Baukje Düking
(met periodiek-systeem-stropdas onder haar witte jas)
zelf onderzoeken in het practicumlokaal. Als alle ouders
een witte jas aanhebben en een veiligheidsbril op hun
neus hebben staan, mogen we staalwol verbranden en
bakpoeder in zoutzuur gooien. In beide gevallen verandert de massa. Maar dat komt omdat er ook gassen bij
de reactie betrokken zijn.
En, na al deze uitleg en met een beetje hulp van de
docenten, weten we daar nog kloppende reactievergelijkingen voor te verzinnen ook! 

Zelf aan de slag
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die nog niet ontdekt waren voorspellen.
Het periodiek systeem van de elementen was nog net
niet helemaal af. In de tijd van Mendelejev kwamen
de edelgassen, zoals helium en neon, niet van nature
voor. William Ramsay ontdekte deze groep rond 1900.
De edelgassen reageren in het geheel niet en passen
daarmee als groep mooi naast het systeem van Medelejev. Volgens meneer Verweij zijn het de meest arrogante
elementen die bestaan. Ze doen helemaal niets en elke
reactie van andere elementen is een streven om meer
op edelgassen te lijken.
Het begin van de twintigste eeuw biedt allerlei ontdekkingen over hoe een atoom, de kleinste eenheid van
een element, in elkaar zit, tot in 1932 het bestaan van
het neutron wordt ontdekt en het periodiek systeem
ook theoretisch blijkt te kloppen.
Elementen met grote atomen komen niet in de natuur
voor. Ze zijn instabiel, vallen zo weer uit elkaar (met
vrijkomende radioactiviteit). Je kunt ze wel ‘maken’
in laboratoria. Op 6 januari van dit jaar is het laatste
element, met atoomnummer 118, ontdekt met een
methode die meneer Verweij omschrijft als ‘veredeld
dwergschieten’. Dit is het grootste atoom dat nog
stabiel genoeg kan zijn om überhaupt waargenomen te
worden.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

en zoutzuur

LEERLINGONDERSTEUNING
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Exponentiële afname
Leerlingen op het USG zijn in het bezit van een goed
stel hersens, maar dat is geen garantie voor het
succesvol afronden van het gymnasium. Sommigen
hebben hulp nodig bij het leerproces. De school
biedt hen verschillende vormen van ondersteuning.
Twee studiecoaches, Martine Korpel en Fleur Zijp,
vertellen hoe de leerlingondersteuning in de praktijk plaatsvindt.
DOOR ANNETTE STOLK

at het niet wil lukken op school kan allerlei oor-

D zaken hebben. Leerlingen kunnen motivatie!

problemen hebben, leerproblemen of persoonlijke
problemen. De basisondersteuning op het USG bestaat
uit uitgebreide begeleiding door het mentoraat, en
er zijn steunuren voor verschillende vakken. Mochten
de problemen niet samen met de mentor op te lossen
zijn, dan is er gespecialiseerde hulp van het ondersteuningsteam. Bovendien heeft het USG sinds vorig jaar
drie studiecoaches: Yannick Staes, Fleur Zijp en Martine
Korpel, die geselecteerde leerlingen ondersteunen bij
het versterken van hun studievaardigheden.
Martine Korpel is aardrijkskundedocent en werkt bijna
tien jaar op het USG. Ze is mentor van een onderbouwklas en lid van het ondersteuningsteam. Fleur Zijp is
volgend schooljaar toe aan haar tiende jaar op het USG.
Zij geeft Nederlands, is mentor van een vierde klas en
ook lid van het ondersteuningsteam. Ze begeleidt vier
jongens met een stoornis in het autistisch spectrum.
Ze merkte dat sommige leerlingen behoefte hebben aan
een stok achter de deur en heeft daarom samen met
Martine de studiecoaching opgezet, als uitbreiding op
de ondersteuning die al werd geboden op het USG.
DIAGNOSE
Voor wie is de leerlingondersteuning bedoeld?
Martine: “Leerlingen met een vraag naar extra ondersteuning, meer dan een mentor kan bieden, komen
in aanmerking voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam. Meestal gaat het om leerlingen met
een diagnose, maar dat is niet per se een voorwaarde.
Denk aan diagnoses op het gebied van autisme, zoals
pdd-nos en Asperger of aan leerlingen die bijvoorbeeld
medische problemen hebben. Het ondersteuningsteam
staat onder leiding van zorgcoördinator Lilian Blom.”

“Ook leerlingen met ADHD komen voor zorgondersteuning in aanmerking”, vult Fleur aan. Sociale problemen
thuis kunnen ook een reden zijn voor hulp vanuit het
ondersteuningsteam. In eerste instantie zal geprobeerd
worden het probleem samen met de mentor op te lossen, maar als dit onvoldoende lukt kan het ondersteuningsteam erbij betrokken worden. Zaken als dyslexie
vallen niet onder het ondersteuningsteam.”
Hoe gaat het in de praktijk?
Martine: “Een mentor kan een leerling, die meer ondersteuning nodig heeft dan hij kan bieden, aanmelden
bij het ondersteuningsteam. Als ondersteuningsteam
brengen we vervolgens in kaart welke begeleiding de
leerling nodig heeft. Het ondersteuningsteam bestaat
op onze school uit acht betrokken en speciaal opgeleide mentoren. Dit zijn mentoren die affiniteit hebben
met de bijbehorende problematiek en extra geschoold
zijn. De ondersteuning bestaat meestal uit wekelijkse
of tweewekelijkse ondersteuningsgesprekken tussen de
zorgbegeleider en de leerling. De individueel begeleider
is als het ware de individuele mentor van de leerling.

“Het streven is om
zes jaar lang dezelfde begeleider
op een leerling te zetten”
Als individueel begeleider maken we bijvoorbeeld een
startnotitie voor alle docenten van deze leerling.”
Fleur: “Deze startnotitie bevat handvatten voor de
docenten met kennis over de leerling en welke aanpak
bij deze leerling goed werkt. Een simpel voorbeeld is
het schrijven van huiswerk op steeds dezelfde plaats op
het bord. Of het op tijd voorbereiden van de leerling
op buitenschoolse activiteiten. Met name in de bovenbouw proberen we de leerling ook te begeleiden bij het
aanpakken van grote projecten. Denk bijvoorbeeld aan
het samenwerken met anderen voor het maken van het
profielwerkstuk. Dat kan voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum een echt struikelblok
zijn.” Martine: “Het streven is om zes jaar lang dezelfde
begeleider op een leerling te zetten, zodat continuïteit
geboden is. Het gaat op dit moment om ongeveer dertig
leerlingen.”

LEERLINGONDERSTEUNING

Fleur Zijp (links) en Martine Korpel
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stuiteren. Of met kaartjes en kleuren. Schijf de woorden
maar eens zes keer op. Zo gaan we op zoek naar welke
methode voor de betrokken leerling werkt. Sommige
leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met plannen,
dan gaan we samen met hen een planning maken. Het
dwingende is dat we afspraken met de leerling maken
en die vastleggen in Magister.”
Fleur: “Het gaat vaak om slimme kinderen die het leren
leren nooit hebben hoeven leren, omdat ze het zo wel
begrepen. Leerlingen die op de basisschool nooit iets
hoefden te doen. Die moeten nu leren dat je arbeid
moet verrichten om bepaalde zaken op te slaan. We
krijgen de leerlingen aangedragen door de mentoren,
als blijkt dat zij zelf onvoldoende resultaat behalen
tijdens de studie-uren of mentorlessen. We nemen met
de leerlingen de schoolresultaten door en vragen op
welke wijze ze hebben geleerd. We dragen alternatieve
leerwijzen aan in de hoop dat dit betere resultaten
oplevert. We proberen zoveel mogelijk van onze kennis
over te dragen aan de mentoren.
Zo geven zij, in het tweede leerjaar tijdens de studielessen, workshops die leerlingen helpen meer studievaardigheden te krijgen.” 
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PRAKTISCHE TIPS
En wanneer komen er studiecoaches aan te pas?
Martine: “In het eerste schooljaar gaan we ervan uit
dat de mentor een leerling heel goed kan begeleiden
met het oppakken van zaken die je nodig hebt om op
school qua leren goed te functioneren. Wij komen als
studiecoach meestal pas in het tweede schooljaar in
beeld voor die leerlingen waarbij de gegeven tips niet
beklijven. Leerlingen die maar slechte cijfers blijven
halen, die maar niet aan het goed maken en leren
van het huiswerk toekomen. Leerlingen die problemen
hebben met bepaalde executieve functies. Zoals gezegd
doet een mentor zoveel mogelijk zelf tijdens mentoruren of studielessen. Zijn de resultaten desondanks
onvoldoende, dan gaan wij als studiecoaches heel specifiek kijken waar de sterke en zwakke plekken liggen
bij een leerling. We nemen een vragenlijst af. Vanuit de
beschikbare literatuur en onze ervaring hebben we een
database opgezet met wat je concreet kunt doen om
die zwakke plekken te verbeteren en de sterke punten
goed in te zetten. We geven vaak heel praktische tips.
Als je de woordjes Grieks of Latijn maar niet in je hoofd
krijgt, probeer het dan eens terwijl je een balletje laat

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

van uitvallers
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DISCIPLINE UITBESTEDEN
Is het een soort huiswerkbegeleiding die jullie geven?
Martine: ”Wij vullen eigenlijk het gebied op tussen een
leerling die helemaal zelf kan studeren en een leerling
die iedere dag huiswerkbegeleiding nodig heeft. We proberen met onze aanpak de eigen verantwoordelijkheid
bij de leerling te triggeren. We proberen te laten inzien
dat je door net iets harder te werken of een andere aanpak betere resultaten kunt behalen. Dat doen we door,
op verzoek van de mentor, een leerling een aantal uur
op school huiswerk te laten maken tijdens de huiswerkuren. Deze huiswerkuren zijn op maandag tot en met
donderdag het achtste en negende uur. Er is toezicht en
de leerling kan alleen maar huiswerk maken. Dit uitbesteden van de discipline kan soms al genoeg zijn. Maar
met een aantal leerlingen gaan we als studiecoaches
dus ook individueel aan het werk. Zoals gezegd proberen
we onze kennis en aanpak steeds verder de school in te
laten sijpelen, zodat steeds meer mentoren en docenten
deze aanpak ook hanteren. Uiteindelijk zou het mooi
zijn als we onszelf als studiecoaches overbodig maken.
Een hoop van onze leerlingen pikt dit goed op. Bij
sommige leerlingen moeten we echter constateren dat
het ons ook niet lukt om verbetering in de cijfers te
brengen. Hen verwijzen we door naar de dagelijkse huiswerkbegeleiding. Dit kan externe huiswerkbegeleiding
zijn of bij Lector, de organisatie die sinds dit jaar de
huiswerkbegeleiding op school verzorgt. Bij deze vorm
van begeleiding wordt de leerling elke middag intensief individueel begeleid en daar hangt natuurlijk een
kostenplaatje aan.”
MAATWERK
Hoeveel leerlingen maken gebruik van
studieondersteuning?
Fleur: “Op het huiswerkuur zitten gemiddeld twintig
leerlingen per dag. Als studiecoaches begeleiden we momenteel zo’n vijftien à twintig leerlingen. We begeleiden
deze leerlingen eens per drie à vier weken. We leveren
maatwerk. We kijken wat iedere leerling nodig heeft.”
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Hoe zijn de resultaten van de studieondersteuning?
Fleur: “In het verleden hadden we in het tweede leerjaar
veel uitval van leerlingen. Ze bleven zitten of stroomden
echt uit. Vorig jaar zagen we een exponentiële afname

van het aantal uitvallers en ook dit jaar zijn er heel
weinig. Ook in de bovenbouw zijn de resultaten goed te
noemen. Zo kent het vierde leerjaar, dat ook een berucht
leerjaar is, dit schooljaar bijna geen uitvallers.”
Martine: “Als studiecoaches moeten we soms stug
volhouden om uiteindelijk een positief eindresultaat te
zien. Elke bewustwordingsstap bij de leerling is mooi
meegenomen. Soms moeten we ook eerlijk zijn en constateren dat we geen ijzer met handen kunnen breken.
Bij echt gebrek aan inzicht moeten we soms verwijzen
naar een ander type onderwijs.”
Fleur: “Over alles wat wij doen houden we contact met
de mentor en we leggen alles vast in Magister. De verantwoordelijkheid van de vooruitgang in de studievaardigheden ligt bij de mentor en de leerling. Als studiecoaches hebben wij geen contact met ouders.”
EIGEN WERKPLEK
Martine en Fleur zijn blij met hun functie als studiecoach. “Ik merkte als docent dat er behoefte was aan
studiecoaches”, vertelt Martine. “Het is dan geweldig om te constateren dat we als studiecoaches alle
ruimte vanuit school krijgen om die ondersteuning aan
leerlingen te organiseren en uit te bouwen. We hebben
inmiddels ook een eigen werkplek.”
“Het is superleuk de groei van leerlingen van nabij mee
te maken”, vult Fleur enthousiast aan. “Wat is er leuker
dan op de gang van een leerling die je begeleidt te horen dat hij een negen voor Duits heeft gehaald, terwijl
hij daarvoor alleen maar onvoldoendes haalde? Je bouwt
echt een band op met elkaar. Dan ben je voor zo’n leerling net even wat meer dan alleen maar vakdocent. Voor
mijzelf is dat een echte toegevoegde waarde.” 

LAMPOMENE

Lampomene. We waren lid van het horecateam”, vertelt
zesdeklasser Anil van der Bergh. “We konden het toen
erg goed vinden met onze medeleerlingen en hadden
twee gezellige dagen. Toen Lampomene het jaar daarop
nieuwe leden zocht dachten ze aan ons. Het leek ons
een leuke manier om leerlingen van andere jaarlagen te
leren kennen.
Eersteklasser Savanna Vis maakte op de Open dag al
kennis met Lampomene. “Ik wist meteen dat dat iets
voor mij was, dus heb ik in het begin van het jaar
auditie gedaan. Ik was best zenuwachtig, omdat ik niet
goed wist wat ik moest verwachten en de enige uit mijn
klas was. Maar er waren bij de auditie best veel andere
eersteklassers die ik al kende van het kamp in

Links staat Anil, in zijn rol van Haakvinger Jacob
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n de derde klas stond ik met mijn beste vriend

I achter de bar bij een toneelvoorstelling van
!
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DOOR MARIKEN BOKELOH FOTO’S JOS STUART

Terschelling. Daardoor was ik meteen minder zenuwachtig. Er deden in totaal zo’n 30 mensen auditie, uit
allerlei klassen. Het bestuur en de regisseuse waren
heel aardig. Eerst deden we een opwarming en werden
daarna in groepjes ingedeeld. In die groepjes deed
je een toneel-, dans- en zangoefening. We deden een
speloefening waarbij je een werkwoord moest uitbeelden, en moesten ook in ons eentje ‘Zie ginds komt de
stoomboot’ zingen.”
Anil en de vriend met wie hij samen bij Lampomene
begon, hadden afgesproken dat ze alleen samen bij
Lampomene zouden blijven. “Toen hij twee jaar geleden
besloot te stoppen omdat hij het zo druk had, twijfelde ik even. Maar ik wist dat ik Lampomene zou gaan
missen, de leden zijn mijn vrienden geworden. Dat
jaar deden we Midzomernachtsdroom van Shakespeare.
Bij elke productie werd mijn rol als speler iets groter
en daardoor voelde ik me ook steeds meer verbonden
met Lampomene. In dat jaar ontmoette ik een nieuweling, die nu een van mijn beste vrienden is geworden.
Na Midzomernachtsdroom zeiden we ‘Als jij doorgaat,
doe ik het ook’. Dus dit jaar werkten we samen aan De
Driestuiversopera van Brecht. Deze vriend gaat nu naar
de vijfde toe en zit nu in dezelfde situatie als ik twee
jaar geleden. Hij twijfelt ook om verder te gaan omdat
ik Lampomene verlaat. Maar ik weet dat ik hem volgend
jaar op het podium zal zien. Hij gaat anders zijn nieuwe
vrienden te erg missen en zal spijt krijgen.” 
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Buiten regende het pijpenstelen, maar op het
podium van Theater Rasa scheen de zon. Toneelvereniging Lampomene bracht in maart tweemaal de
Driestuiversopera van Bertolt Brecht, Amor en Helikon verzorgden de muziek en de decors. Er was een
jaar naar de voorstelling toegewerkt. Voor toneelspeler Anil van der Bergh, die eindexamen doet, was
het tevens een afscheid. We vroegen hem en nieuwkomer Savanna Vis (eerste klas) hoe het is om lid te
zijn van Lampomene.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

“Lampomene is bijna een familie”
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LAMPOMENE

Scènes uit de Driestuiversopera door Lampomene en het hele gezelschap bij elkaar

JE RAARSTE ACCENT
En wat is er leuk aan Lampomene?
Anil: “Wat Lampomene vooral zo bijzonder maakt is dat
het een groep is waar je jezelf kunt zijn en alles kunt
doen omdat alles mag. Je kunt de gekste personages
uitvoeren of het raarste accentje opzetten. Je weet
namelijk dat niemand je erop zal beoordelen. Lampomene voelt bijna als een familie. Je lacht met elkaar, er

OVERDREVEN ROLLEN
Anil zien we dus volgend jaar niet meer terug, althans
niet meer op het toneel. Dikke kans dat hij dan in het
publiek zit en Savanna weer mee ziet spelen. Want
op de vraag of ze bij Lampomene blijft antwoordt ze
volmondig: “Ja!” Geen idee welk stuk ze dan zou willen
spelen, maar een beetje overdreven rollen lijken haar
wel leuk. “Dat was dit jaar best wel goed gelukt.” 
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is een sfeer van vertrouwen, je bent altijd welkom en
iedereen zal je willen helpen. De vriendschap houdt ook
niet op na de zesde klas.
Bij het applaus in Rasa de laatste keer keek ik in de
spotlights en schoten mijn drie fantastische jaren
voorbij. Ik dacht terug aan de mensen die ik heb leren
kennen, wat we in die jaren met elkaar hebben bereikt
en toen besefte ik pas dat dit de laatste keer zou zijn.
Elk jaar komen alle oud-spelers terug om naar de
nieuwe generatie te kijken. Ik weet van mijzelf dat ik
volgend jaar met de oud-leerlingen in het publiek zit
om te kijken naar mijn vrienden en vriendinnen die ik
door de jaren heb ontmoet.”
Savanna: “Ik vind het heel leuk om mensen uit andere
jaarlagen te leren kennen. In het begin was het nog wel
wennen, maar het ging steeds makkelijker. Dat kwam
ook wel doordat we met zijn allen ergens naar toe aan
het werken waren.
Ik vind het echt superleuk en gezellig. Ik zou echt niet
per jaarlaag een toneelclub willen, het is juist zo leuk
om met mensen uit alle klassen te acteren en naar een
voorstelling toe te bouwen.”

VOX HIERONYMI

BEDRIJFSUITRUSTING C
Wat vinden jullie leuk aan toneelspelen?
Savanna: “ik speel al langer toneel. Ik heb toen ik negen en tien jaar was een improvisatiecursus gedaan en
daarna ook twee keer een toneelstuk. In beide toneelstukken speelde ik een jongen, omdat we een tekort
aan jongens hadden. Dat vond ik best leuk omdat het
wel ver van mijn eigen persoonlijkheid af ligt en dan
vind ik het makkelijker om me in te leven. In groep 8
speelde ik een van de grootste rollen in de eindmusical.
Namelijk de rol van gestoorde professor Froezewitz. In
de Driestuiversopera was ik Bedrijfsuitrusting C in de
winkel van Mr. Peachum en ik was een hoer. Het laatste
vond ik in het begin best ongemakkelijk en gênant,
maar uiteindelijk was het wel leuk. ”
Anil: “Wat ik vooral al die jaren leuk vond aan toneelspelen is dat je even totaal iemand anders bent. Je
kunt alles doen en al je gekkigheid eruit gooien. Als ik
mijn script kreeg las ik het volledig door om te weten
hoe mijn personage was. Ik probeerde dan zo goed
mogelijk dit personage te zijn en te spelen. Hierdoor
ben je op het toneel totaal iemand anders en daar kan
ik puur van genieten.”
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Links Savanna
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USG sombert niet over
Het eindexamen Nederlands deugt niet; schoolverlaters kunnen niet goed spellen; leerlingen vinden het
een saai vak; de stof zou al 25 jaar onveranderd zijn.
En die boekenlijst, is die nou nog van deze tijd?
Het vak Nederlands ligt al jaren onder vuur. De Vox
wilde wel eens weten hoe hier op het USG over wordt
gedacht, en sprak twee docenten Nederlands.
DOOR KAREN RIJLAARSDAM

us het vak Nederlands wakker, luidde afgelopen

K winter een krantenkop. Aanleiding was het
!

manifest van een groep neerlandici met voorstellen om
het onderwijs op de middelbare school te verbeteren.
Het was niet de eerste keer dat er over Nederlands
werd gemord. De inhoud van het vak én het landelijke
examen zijn al een aantal jaar onderwerp van kritiek.
In het manifest werden de klachten op een rij gezet.
De schrijvers stellen dat het vak al 25 jaar amper is
veranderd, dat de schrijfvaardigheid van leerlingen
onder de maat is en dat één op de zeven vijftienjarigen
zelfs ‘functioneel analfabeet’ is − te taalzwak om zich
te kunnen redden in de maatschappij. Het programma
dat wordt geboden zou niet uitdagend genoeg zijn, niet
genoeg inhoud hebben en onvoldoende aansluiten bij
de maatschappelijke eisen van taalvaardigheid en geletterdheid. Het eindexamen deugt ook niet: dat zou niet
alleen leesvaardigheid moeten toetsen, maar ook meer
naar spel- en schrijfvaardigheid moeten kijken.
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Poëzieproject van een vijfdeklasser: in hoeverre beïnvloedt een
illustratie de interpretatie van een gedicht? (foto: Annelien Nijland)

BIJZONDER EILANDJE
Kenneth Gabreëls, sinds 2007 docent Nederlands op het
USG, herkende zich niet zo in het manifest. “Ik schrok
er eerlijk gezegd wel van. Het manifest wordt door veel
vakgenoten ondersteund; maar op een heleboel scholen
is de situatie anders dan hier. Deze school is natuurlijk
een bijzonder eilandje. Onze leerlingen hebben zoveel
mee – zijn getalenteerd, hebben van huis uit al een behoorlijke bagage – dat we het minimumniveau waarop
ze de taal moeten beheersen met gemak halen. In de
tijd die we daardoor over hebben kunnen we de diepte
in met literatuur, spreek- en schrijfvaardigheid.”
Veel scholieren schijnen Nederlands saai te vinden, nog
saaier dan wiskunde. Volgens Gabreëls en zijn collega
Nienke Draaisma (drie jaar docent op het USG) valt dat
op het USG mee. “Natuurlijk zijn er leerlingen die Nederlands maar niks vinden, maar de meerderheid vindt
het wel een leuk vak. Er komt van alles aan de orde:
spelling, grammatica, literatuur, spreek- en schrijfvaardigheid. Door die diversiteit zit er voor iedereen wel
iets bij dat hem interesseert.” Dat het vak al 25 jaar
op dezelfde manier wordt gegeven en dat de methodes
verouderd zijn bestrijden ze. “Je bent helemaal niet zo
afhankelijk van wat de methode – die overigens regelmatig wordt vernieuwd − voorschrijft. Je hebt echt wel
wat vrijheid.” De docenten op het USG maken ook zelf
lesmateriaal, bijvoorbeeld op het gebied van literatuurgeschiedenis. “Dat is hier op school het zwaarste onderdeel van het examen, de motivatie daarvoor moet met
veel kunst- en vliegwerk worden opgezweept”, aldus Ga-

NEDERLANDS

MAX HAVELAAR
Er gaan regelmatig stemmen op om de boekenlijst af
te schaffen. Onlangs pleitte schrijver Christiaan Weijts
hier nog voor in NRC Handelsblad (‘Die boekenlijst
is misdadig, fuck de canon’). En zijn collega Kluun –
wiens boeken op de meeste scholen niet op de lijst
mogen – stelde in een interview dat leerlingen volledig
vrij zouden moeten zijn om te kiezen wat ze lezen.
Afschaffen is een onzalige gedachte, vinden de USG-docenten. “Rond hun zestiende, zeventiende zijn boeken
niet het voornaamste waar pubers naar hongeren.
Vooral jongens gaan dan minder lezen. Het is wel
ironisch dat ze juist dan net voor hun lijst moeten gaan
lezen. Maar het is belangrijk dat ze toch met literatuur
kennismaken, ook al zouden ze er op dat moment zelf
niet voor kiezen. Zeker op een gymnasium hoort dat er
bij. Literatuur vormt je en helpt je op te groeien − al

ENTHOUSIASME
Kortom: wakker kussen van het vak Nederlands is op het
USG niet nodig, het onderwijs is hier niet stil blijven
staan. Gabreëls: “Het is een fijn vak om te geven en we
krijgen veel enthousiasme van onze leerlingen terug.
We hoeven hier niet te somberen over Nederlands.” 
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KUNSTJE
Op het centraal schriftelijk examen, dat bestaat uit een
aantal teksten met vragen en opdrachten, is al jaren
kritiek. Ook op het USG zijn ze er niet zo gelukkig mee.
“Het examen is vooral het uitvoeren van een kunstje.
We trainen de leerlingen er flink voor. Er zitten best
nuttige dingen in, zoals tekst analyseren, maar het
is niet het toppunt van gymnasiaal onderwijs”, vindt
Gabreëls. “Het schoolexamen bestaat uit een aantal
toetsen literatuurgeschiedenis, een betoog en debat,
een gesprek over de boekenlijst en het schrijven van
een essay. Bij elkaar vormt dat veel méér een afsluiting
van zes jaar onderwijs in het vak Nederlands. Ik denk
niet dat onze leerlingen veel extra’s van het centraal
schriftelijk leren, maar ja, er moet natuurlijk toch ook
iets landelijk worden getoetst.”
De docenten vinden het geen probleem dat het examen
alleen leesvaardigheid toetst, en geen aandacht voor
spelling en schrijfvaardigheid heeft. “Dat komt in het
schoolexamen al ruimschoots aan de orde.” Draaisma:
“Ik zou het wel prettig vinden als de samenvatting weer
terugkomt. Die is wel nuttig, maar zit er nu nog maar in
heel uitgeklede vorm in.”

VOX HIERONYMI

ZIJWIELTJES
Er wordt door onder andere universiteiten veel geklaagd
over de taalbeheersing van schoolverlaters. Op het
USG wordt, vooral in de vijfde en zesde, veel aandacht
besteed aan mondelinge taalvaardigheid: het houden
van een betoog en voeren van een debat maken deel
uit van het schoolexamen. Spelling en grammatica zijn
ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Draaisma:
“Het niveau waarmee leerlingen van de basisschool
komen is nogal wisselend. Sommigen weten amper wat
een persoonsvorm is. We moeten er hard aan trekken
in de brugklas, ze grondig de regels leren. Daar hebben
we een speciaal boekje voor, buiten de methode om. We
herhalen veel, zoveel dat het uiteindelijk wel beklijft.”
Spelling en stijl blijven tot en met de zesde punt van
aandacht. In de vijfde is er een taalvaardigheidstoets,
zodat zonodig nog bijgespijkerd kan worden. Overigens
gaat het een stuk beter met spellen sinds drie jaar
geleden de regel is ingevoerd dat leerlingen bij toetsen
aftrek krijgen voor spelfouten (maximaal twee punten
bij Nederlands en één punt bij andere vakken).

was het maar doordat literaire personages fascinerende,
mooie of tragische levens leiden en dingen meemaken
die je zelf niet durft of nooit hoopt mee te maken, maar
dankzij de literatuur wel leert begrijpen. Voeg daarbij
de enorme ontwikkeling in taal die een lezer van literatuur doormaakt en het belang van literaire vorming lijkt
me bewezen.”
USG’ers moeten vijftien boeken lezen. Lang niet alle
boeken zijn toegestaan. Draaisma: “Boeken moeten
niet te makkelijk zijn, en we willen ook dat ze een paar
boeken uit vroegere periodes lezen. Ze moeten een
beeld hebben van de ontwikkeling van de literatuur
in ons taalgebied. Maar Van den vos Reynaerde en Max
Havelaar behandelen we deels in de klas, daar hoeven
ze zich niet helemaal zelf doorheen te worstelen.”
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breëls. “Dat proberen we onder meer door de actualiteit
in de lessen te verweven. Over een achttiende-eeuws
Verlichtingsideaal als de vrijheid van meningsuiting is
nog steeds discussie, daar kun je mooi de lijn naar nu
doortrekken. We zetten ook veel filmpjes en groepsopdrachten in om dit onderdeel aantrekkelijk te maken.”
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“Als kind hield ik al
De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt
een docent en een leerling. Britt Coopmans uit 5C
werd in de vorige Vox aan de tand gevoeld. Zij koos
docent klassieke talen Paul van Uum.
DOOR CHANTAL WILHELMUS

Britt zegt over jou: “Hij is een hele leuke en goede
docent en dat mogen meer mensen weten. Ik vind
dat hij ook wel eens op het podium mag staan.” Wat
vind je daarvan?“
“Ik doe elke dag mijn best om de leerlingen op onze
school het beste onderwijs te geven. Als een talentvolle
en verantwoordelijke leerling zoals Britt zich dan positief uitlaat, is dat voor mij een bevestiging om door te
gaan op de ingeslagen weg.”
‘Stem Uum!! Uum! Uum!’ klonk een maand of twee geleden door de gangen. Wat was dat nou precies?
“Dat was tijdens de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad (MR). Ik had me gekandideerd en mijn mentorklas opgeroepen om campagne te voeren. Gewapend
met spandoek, flyers en borden trokken we langs de
lokalen om het verkiezingsprogramma te presenteren.
Het laken voor het spandoek had ik op de lapjesmarkt
op de Breedstraat gekocht, de leerlingen beschilderden
het. Ik had ook overal in de school posters opgehangen. Vervolgens bleek mijn naam op sommige posters
veranderd in Kim Jong Uum…”

Even voorstellen
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Paul van Uum verzorgt op het USG lessen
Latijn en Grieks, is mentor van klas 5C, organiseert de Dag van de Democratie, begeleidt
de Griekenlandreis en is namens de school
redactielid van de Vox. Volgend jaar komt
daar de medezeggenschapsraad bij.
Paul heeft klassieke talen gestudeerd in
Nijmegen en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift, Tragic
Troy and Athens. Heroic Space in Attic Drama,
gaat over de manier waarop de Grieken hun
verleden reconstrueren.

Je gaat volgend jaar in de medezeggenschapsraad. De
campagne heeft gewerkt?
“Dat zou je wel denken… Nee, uiteindelijk werden er
geen verkiezingen meer gehouden, want er waren evenveel kandidaten als zetels in de MR. Desondanks heb ik
mijn mentorklas getrakteerd op taart, onder het mom
dat onze campagne alle potentiële tegenstanders had
afgeschrikt.”
Waarom ben je eigenlijk leraar geworden?
“Ik wilde al leraar worden op de basisschool. Als klein
kind was ik al bezig om dingen uit te leggen en klasgenootjes te helpen. Ik koos uiteindelijk voor Latijn
en Grieks, omdat ik graag heel moeilijke vakken wilde
uitleggen. Maar ook vanwege mijn liefde voor taal, literatuur, kunst en politiek, zaken die allemaal terugkomen bij de klassieken.”
Hoe maak jij de klassieke talen aansprekend
voor jonge mensen?
“Ik probeer vaak een link te leggen tussen de klassieke oudheid en het heden. Ik vergelijk bijvoorbeeld de
oorlogstactieken van Caesar met Poetin, het gezinsbeleid van Augustus met het CDA en de hervormingen
van de Gracchen met de sociale welvaartsstaat. Door
het verleden te bestuderen krijg je meer inzicht in het
heden. Ook onderneem ik soms een ludieke activiteit.
Zo heb ik eens een tekst over de moord op Caesar herschreven in de moord op Locirivus, meneer Kamerbeek.
De conrector van het USG eigende zich te veel macht
toe en zette de docenten buiten spel. Dat accepteerde
Umi, meneer Van Uum, niet en riep de andere docenten
op tot een samenzwering − met desastreuze gevolgen…
De leerlingen hadden veel plezier bij het vertalen van
deze tekst.”
Hoe ben je op het USG terechtgekomen?
“Na mijn promotie in Amsterdam heb ik open sollicitatiebrieven gestuurd naar allerlei scholen in de regio. Tot
mijn verbazing werd ik één dag na het brieven versturen al door het USG gebeld. Een week later zat ik aan
tafel. Ik heb in die periode veel scholen bezocht, maar
uiteindelijk gekozen voor het USG. De goede resultaten,
het mooie gebouw, maar vooral de vriendelijkheid en
gastvrijheid gaven de doorslag.”

OM EN OM

Je werkt nu drie jaar op het USG. Wat is je bijzonderste
herinnering?
“Ik bewaar veel mooie herinneringen, met name aan
de reizen. Je komt dan echt achter het karakter van de
leerlingen. Leerlingen die in de les stil zijn, nemen opeens het voortouw bij activiteiten en andersom. Vooral
de klassieke reis in de vijfde klas vind ik bijzonder. Dat
is een gebeurtenis die leerlingen nooit meer vergeten.”
Wat is het gekste dat je in de gangen van de school
hebt gezien?
“Dat is een moeilijke vraag.” Lachend: “Wij hebben niet
zulke gekke leerlingen hier. Maar een paar jaar geleden
kwam er tijdens de LSD (de laatste schooldag van de
zesde klas) een jongen mijn lokaal in gehold verkleed
als zelfmoordterrorist. Hij riep ‘Allahu akbar’ en liet een
ballon onder zijn vest knallen. Aan de ene kant goed
bedacht, aan de andere kant wel beladen in een tijd
van aanslagen en terreur.”

Je zei dat je van taal, literatuur, kunst en politiek houdt.
Doe je daar ook iets mee buiten school?
“Op dit moment met taal en politiek: ik leer Nieuwgrieks! Elke vrijdag krijg ik samen met collega’s les
van een echte Griek. Een cursus compleet met boeken,
opdrachten en huiswerk. Ik zorg er wel voor dat ik mijn
huiswerk af heb hoor, want anders zien mijn collega’s
dat direct. Ook ben ik politiek actief. Ik zit in het campagneteam van D66 Utrecht en heb laatst een masterclass over vrijheid georganiseerd. Politici, wetenschappers en beleidsmakers kwamen vertellen over problemen
rond openbare orde, radicalisering en privacy. Erg
interessant in een tijd waarin onze vrijheden steeds
meer worden ingeperkt.”
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Paul van Uum te midden van zijn campagneteam
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van uitleggen”

De zomervakantie staat voor de deur. Ga je nog op reis?
“Zeker! Ik vlieg eind juli naar Zuid-Amerika. Samen met
een vriend maak ik een reis van Santiago naar Lima,
de hoofdsteden van Chili en Peru. De reis voert over
zoutvlaktes, langs een meer met drijvende eilanden en
over het Andesgebergte. Ik ben vorig jaar al in Costa
Rica geweest en heb daar enorm genoten van het
regenwoud, de vulkanen en het aangename klimaat. Dat
smaakt naar meer.”

Paul van Uum en Britt Coopmans tijdens de Griekenlandreis
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Welke leerling interviewen wij de volgende keer?
“Pierre Gooren uit klas 3A. Een slimme en aardige
jongen. Tijdens de schoolstrijd heeft hij mij in een
toneelstuk gepersifleerd. Ik vraag me af of hij daarvoor
veel inlevingsvermogen nodig heeft gehad.” 

HET VAK DUITS
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Ode aan Heinrich Heine
De Duitse taal weet dingen schitterend te verwoorden, vindt Vincent Verweijmeren. In zijn reeks
bespiegelingen naar aanleiding van gedoceerde
vakken betoogt hij deze keer dat Heinrich Heine,
die de Duitse taal een losheid heeft gegeven die zij
voordien niet had, zeker niet mag ontbreken in het
curriculum van het USG.
DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

ls bestuurslid van de Vereniging voor Registercon-

A trollers participeer ik in een commissie die
!

jaarlijks een scriptie bekroont. De bedrijfseconomie
wordt de afgelopen decennia gedicteerd door de Amerikaanse literatuur. Vorig jaar schreef een student, die
voor de prijs in aanmerking kwam, over de oorsprong
van de methodiek van de directe kostentoerekening,
waarin hij de loftrompet liet schallen over de theorieën
van de ‘Activity Based Costing’, welke door de Amerikaanse industrie in de jaren zeventig en tachtig van
de vorige eeuw werd geïntroduceerd. Fijntjes heb ik
ingebracht dat het slechts ‘oude wijn in nieuwe zakken’
betrof en dat wij op het Europese vasteland reeds veel
langer onze klassiekers moeten kennen. Het gezelschap
van hoogleraren knikte instemmend, toen ik aangaf dat
de bakermat van deze theorieën reeds vele jaren daarvoor in Duitsland ten gehore werd gebracht: “Wie schon
erwähnt, finden sich die Elemente einer Teilkostenrechnung in der deutschsprachigen Literatur schon zu
einem sehr frühen Zeitpunkt (Schmallenbach, 1899).”
Schmallenbach is de grondlegger van de ‘stufenweise
Fixkostendeckungsrechnung’ (lees the activity based
costing theorie). Maar los van de economische theorie:
de Duitse taal verwoordt dit ronduit schitterend!
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DRUPJES OLIE
De Duitse taal is niet gemakkelijk, zeker niet in geschrift, maar is er in vergelijking tot de vroeg negentiende eeuw in eenvoud op vooruitgegaan. Dat is onder
meer te danken aan Heinrich Heine, een van de grootste stilisten van de negentiende eeuw: hij heeft het
Duits een losheid gegeven die het voordien niet had.
Rolf Hosfeld1 stelt dat Heine drupjes olie in de piepen1 Rolf Hosfeld, Heinrich Heine. Die Erfindung des europäischen
Intellektuellen, Siedler Verlag, München.

de en knarsende raderen van de taal heeft gespoten.
De verwijten over deze losheid aan het adres van Heine
zijn talrijk geweest. Hem is verweten dat hij de peetvader is van het oppervlakkige hedendaagse dagbladenbijlagen-Duits, maar een beetje meer souplesse kon het
stramme Duits toen heus gebruiken! Laten we ons eerst
in de mens verdiepen en dan in zijn prachtige taal.
Heine heeft zijn intellectuele, literaire en politieke
vorming in Duitsland gekregen. Als kind uit een verlicht
Joods milieu en jeugdig bewonderaar van Napoleon
vielen hem de jaren van de restauratie na 1815 zwaar.
Toch is hij ondanks de onderdrukking door het Pruisische staatsapparaat altijd patriot gebleven, wat hem
niet verhinderde de draak te steken met Duitse eigenaardigheden zoals de trage Duitse bureaucratie, het
provincialisme en vooral de Duitse vorsten en vorstjes
en het bijbehorende repressieve politieke en culturele
klimaat “und als ich auf dem Sankt Gotthard stand, da
hörte ich Deutsland schnarchen: Es schlief da unten in
sanfter Hut von sechsunddreißig Monarchen”, spotte hij.
Nieuws over de Franse Julirevolutie in 1830 en de
gebeurtenissen in Parijs werd door Heine geestdriftig
begroet: hij vertrok naar de Franse hoofdstad en bleef
er de rest van zijn leven min of meer in ballingschap
omdat hij in Duitsland meer en meer het risico liep
gearresteerd te worden. Dat had overigens geen invloed
op zijn liefde voor Duitsland en de Duitse taal. Honoré
de Balzac verwoordde deze dualiteit treffend: “Zo vertegenwoordigt hij in Parijs de Duitse geest en poëzie,
zoals hij in Duitsland de vitale en geestige Franse
kritiek gestalte geeft.”
Waar hij ook verbleef, Heine liet zich voor niemands
karretje spannen en bleef als dichter, reisschrijver,
cultuurcorrespondent, politiek en literair polemist
zoeken naar vrijheid en sociale rechtvaardigheid, levend
in het besef dat een wereld waar de geest niet vrij kan

HET VAK DUITS

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

waaien niet de moeite waard is om voor te strijden: zo
vond Heine de Europese intellectueel uit. Hij legde aan
niemand verantwoording af en dat lukte hem ook mede
dankzij een publiek dat zijn poëzie verslond en proza
bewonderde. Zijn intense levenswijze en worsteling met
zijn Duitse identiteit leidde tot zijn beroemde gedicht
‘Die Lorelei’: een gedicht over een sirene die schippers
op de Rijn de dood in lokte:

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldenes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleine Schiffe,
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nu hinauf in die Höh’.
Ich glaube, die Welle verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit Ihrem Singen
Die Lorelei getan.
LITERAIRE CANON
Het gedicht van rijmende kwatrijnen is eenvoudig en
kan worden gelezen als een ingenieuze vertolking van
een oude mythe, maar het is een gedicht met verschillende lagen. Het gaf volmaakt uiting aan de romantische hunkering naar liefde, een verlangen waaraan men
kan sterven. Maar ‘Die Lorelei’ werd ook gelezen als een

allegorie voor de frustraties van de Duitse nationale
aspiraties, waarbij de schipper hemelwaarts staart naar
iets wat er niet is, een droomgestalte, en naar de dood
wordt gesleurd door de kracht van de Rijn, de slagader
die de Duitse natie leven inblaast.
Het werd het beroemdste gedicht van zijn tijd en in
één klap onderdeel van de Duitse literaire canon, in
een periode waarin veel jonge Duitsers met een eigen
nationale identiteitscrisis worstelden. Mensen leerden
het uit hun hoofd, het werd op muziek gezet en tot
diep in de twintigste eeuw kenden Duitse studenten
het van buiten. Het was zo populair dat het de nazi’s
voor een dilemma plaatste. Ze durfden het gedicht niet
grootschalig te verbranden maar anonimiseerden ‘Die
Lorelei’. Door het niet te durven te verwijderen versloeg
Heine, ruim honderd jaar later, de nazi’s met zijn eigen
profetische woorden: “Dort wo man Bucher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende Menschen”.
Inmiddels is Heine in Duitsland onomstreden en is er
zelfs een universiteit naar hem vernoemd. Een Europees
intellect dat niet mag ontbreken in de Duitse literatuurstudie op het USG. 
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Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
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Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

CAMPANIËREIS
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Campanië: stad, strand en
Naast de traditionele Romereis en de Griekenlandreis (sinds vorig jaar in het assortiment) konden
de vijfdeklassers dit jaar voor het eerst ook naar
Campanië. Sam Verweijmeren was een van de vijftig
leerlingen die hiervoor kozen. Hij doet verslag in
woord en beeld.

beelden waren er door het museum allemaal Batmanfiguren verspreid, wat voor verwondering zorgde.
Bij een kasteel in de buurt van Napels werd een groot
aantal selfies gemaakt, maar gelukkig ook een groepsfoto van alle leraren die mee waren. We hadden er een
prachtig uitzicht over Napels. Alles was te zien, de zee,

DOOR SAM VERWEIJMEREN (5B)

ooi weer, veel klassieke cultuur en vroeg opstaan:

M drie zaken die de reis naar Napels mooi
!

omschrijven. Ik denk dat ik namens iedere leerling
spreek wanneer ik zeg dat we er allemaal van genoten
hebben. De eerste dagen verbleven wij in een hostel
in het centrum van Napels en de laatste paar dagen
hebben we in een hotel tegenover het oude Pompeii
geslapen.
Er was een druk programma in Napels, waardoor we veel
klassieke culturele plekken hebben bezocht. Zo zijn we
de eerste dag al het indrukwekkende Palazzo Reale gaan
bekijken. Ook zijn we in plaatsen zoals Herculaneum,
Capri en Pompeii geweest. Hieronder volgen een paar
foto’s van hoogtepunten tijdens deze reis.
Mevrouw Van Staalduinen probeert de gezichtsuitdrukking van het beeld naast haar na te doen, in het
archeologische museum dat we op de tweede dag
bezochten. Er waren veel beelden uit de klassieke tijd,
waaronder Hercules de overwinnaar. Naast de klassieke

het centrum en de bergen. Er werden volop beloningen
uitgeloofd aan degene die van de muur zou springen.
Dag 3: Na eerst heerlijk te hebben genoten op een terrasje hebben we een vallei bezocht waar de Romeinen
ooit hun sauna’s hebben gebouwd. Er waren namelijk
plekken waar hete dampen uit de grond kwamen. Een

CAMPANIËREIS

veel cultuur

Wandelen hebben we tijdens de Napelsreis genoeg
gedaan, en zo ook op Capri. Capri is een prachtig eiland
waar ook nog de resten van de villa van keizer Tiberius staan. De wandeling bergopwaarts in het begin
was even zwaar, maar het was het waard. Ook was een
wandeling met vijftig man over een klein bospad wel
een ervaring. De dag werd afgesloten met vrije tijd, die
door velen op het strand werd gespendeerd.
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Uiteraard zijn we ook nog het beroemde Pompeii gaan
bekijken, dat we konden zien liggen vanaf het dakterras
van ons hotel. Het was indrukwekkend.
In de oude stad werden we in groepen ingedeeld
en ieder groepje kreeg een situatie voorgelegd. De
opdracht was om aan de hand van de gegeven situatie
een filmpje te maken over het leven van een burger in
Pompeii ten tijde van de Romeinen. Er zijn veel grappige resultaten tevoorschijn gekomen. Natuurlijk was het
ook een mooie laatste dag van de reis. 
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hiervan is goed te zien op de rechterfoto, met dank aan
sterfograaf Jeroen. Later zijn we teruggekeerd naar het
terras waar wij de opdracht kregen om een gedicht te
schrijven over onze ervaring met de gasdampen. Hier
werd het dichterstalent van Emile Slob ontdekt, hij
schreef het meesterstuk ‘as’, dat nog door veel leerlingen herinnerd wordt.
Onderweg van het hostel in Napels naar het hotel in
Pompeii hebben we een paar stops gemaakt. Zo hebben
we Herculaneum bezocht en zijn we gestopt in Paestum
waar nog een drietal oude tempels staat. Een van de
drie is te zien op de foto hieronder.

EEN SCHOOLDAG VAN...
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“Ik heb de leukste baan
Hij zetelt in een kamertje aan een zijgang op de
eerste verdieping, maar iedereen weet hem te
vinden: de TOA (technisch onderwijs assistent) ICT,
Hans Ballon. “Ik ben een soort vliegende keep,
bezig met brandjes blussen, maar natuurlijk ook
met proberen die zo veel mogelijk voor te zijn.”
DOOR MARINA DE KANTER

eventien jaar geleden kwam Hans Ballon van

Z computerfabrikant Acer naar het USG om voor
!
vijftien pc’s te zorgen. Inmiddels is dat uitgegroeid
tot een netwerk met zo’n 300 terminals, printers, de
digitale schoolborden, een sterk toenemend aantal
notebooks, vele soorten lesprogramma’s en andere
educatieve en ondersteunende software, de website,
et cetera. Externe partijen doen het systeembeheer op
afstand, de switches in het netwerk, het installeren van
software en het websitebeheer, maar samen met facilitair manager Leo van Hofwegen zorgt Hans dat zij op de
juiste wijze aangestuurd worden. “Ik ben een soort tussenpersoon die de vragen of problemen van gebruikers
zo goed mogelijk vertaalt en ik heb daarmee denk ik de
leukste baan hier op school. Zo veelomvattend! Ik heb
met computers te maken (mijn hobby!), met techniek,
maar ook met alle mensen die er gebruik van maken en
dat zijn behalve docenten, medewerkers en leerlingen
tegenwoordig ook ouders, onder andere omdat ze een
eigen Magisteraccount hebben.”
Daarnaast is Hans lid van het technisch team, de groep
leerlingen die geluid en techniek doet bij uitvoeringen,
ouderavonden, lezingen en dergelijke. “Maar ze zijn
heel zelfstandig, ze weten precies wat ze moeten doen
en leiden ook elkaar op. Ik houd alleen een vinger aan
de pols”, zegt Hans glimlachend.
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ONVOORSPELBAAR CONTINUBEDRIJF
Hans arriveert ’s morgens om half 8 op school. Hij
komt uit Ermelo, waar hij woont met vrouw en dochter.
“Ermelo lijkt ver, maar het is gewoon alsmaar rechtdoor
op de A28 en het is er heerlijk wonen.” Hij is opgegroeid in Amsterdam maar kan zich, na zoveel jaren aan
de rand van de Veluwe, niet voorstellen dat hij ooit in
die drukte heeft gewoond. “Mijn officiële begintijd is
8.00 uur, maar ik vind het prettig om er vroeg te zijn

en rustig te starten. Best vaak zijn er dan al mensen bij
de conciërges met ICT-problemen en vervolgens vult de
dag zich altijd vanzelf.” Het is dan ook lastig om een
werkdag van Hans aan de hand van vaste tijdstippen
te beschrijven, iedere dag verloopt anders. Het lijkt
meer een onvoorspelbaar continubedrijf, waarbij ook
de eindtijd soms voorbij de officiële 16.00 uur gaat
als bepaalde zaken af moeten die in het gedrang zijn
gekomen door ad hoc dingen. Soms zien zijn werktijden
er zelfs helemaal anders uit omdat hij ook de rol van
plaatsvervangend roostermaker vervult. “Als ik dat doe
dan begin ik om kwart over 6 ‘s morgens vanuit huis
te werken en ben ik pas rond een uur of 11 op school.
Het jaarrooster wordt gelukkig door de vaste roostermaakster gemaakt, dat gaat ver boven mijn pet, maar
per week wordt een stukje van het jaarrooster afgeknipt
en in dat weekdeel passen we aan wat er dagelijks verandert omdat bijvoorbeeld een docent ziek is of er met
lokalen moet worden geschoven.”
BRANDJES BLUSSEN
Wat doet Hans zoal op een dag? “Soms heb ik specifieke
taken in de agenda staan, belangrijke zaken die echt
op die dag moeten gebeuren. Vandaag bijvoorbeeld is
dat het voorbereiden voor de examens in de gymzaal.
Er zijn zes leerlingen die met notebooks examen gaan
doen en dan moet je zorgen dat er ter plekke in de
gymzaal een stroomvoorziening is, dat de notebooks
klaarstaan, dat ze het doen. Daarnaast dient zich van
alles aan op een dag. Ze weten me hier altijd wel te

“Regelmatig komen leerlingen
me helpen. Het is een slim volkje
hier op school”
vinden: iemand kan niet inloggen, er gebeurt iets
vreemds op de computer, een lesbord gaat niet aan,
het materiaal van een docent op de usb-stick komt niet
tevoorschijn, altijd komen er mensen binnen met allerhande vragen. Ik ben een soort vliegende keep, bezig
met brandjes blussen, maar natuurlijk ook met proberen
die zo veel mogelijk voor te zijn.”
Op dat moment steekt een docente haar hoofd om de

HANS BALLON

KEUKEN
“Wat helpt is dat ik die computers goed ken”, vertelt
Hans. “Er zijn kleine mankementjes waarvoor je direct
oplossingen moet verzinnen, zodat iemand meteen verder kan, maar ik probeer ook de computers zo goed mogelijk draaiend te houden en waar mogelijk te voorzien
van snellere onderdeeltjes.” Hans wijst naar een rijtje
terminals in zijn kast: “Dit zijn oude beestjes die helemaal leeg gemaakt worden voordat ze eruit gaan en die
andere zijn kneusjes die gebruikt worden om onderdelen
uit te halen en soms bestel ik nieuwe onderdelen.”
Hij beschrijft zijn kamer als zijn ‘keuken’ waar van alles
op ICT-gebied gefabriceerd wordt. Daarbij krijgt hij ook
regelmatig hulp van leerlingen. “Het is een slim volkje

hier op school en als iemand echt geïnteresseerd is, dan
gaat het snel. Dat vind ik ontzettend leuk en ik doe er
graag mijn voordeel mee”, zegt Hans enthousiast.
NIEUW NETWERK
De grote onderhoudsklussen worden meestal in de
vakanties uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld in de
komende zomervakantie een volledig nieuw netwerk
aangelegd. Hoognodig, volgens Hans, want vooral het
huidige wifi-netwerk heeft nooit echt lekker gewerkt.
“We gaan van veertien kastjes nu, naar iets van zestig
straks, dat moeten we gaan merken.” Dit soort klussen
betekent dat Hans ook regelmatig tijdens de vakanties
werkt. Maar dat vindt hij juist lekker, want dan komen
er geen ad hoc zaken tussendoor en kan hij zich helemaal richten op de klus die voorligt. Op een rustiger
moment haalt hij die dagen dan weer in. “Dat is onderling altijd op te lossen.”
Dan staat een tweetal leerlingen in de deuropening:
“Hallo, we zijn onze gegevens van Zermelo kwijt. Weet
u misschien hoe we daar weer aan kunnen komen?”
“Daar kan ik je mee helpen, kom over tien minuten maar
terug, dan is dit gesprek afgelopen en heb ik tijd.” 
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hoek van de deur: “Hallo, in B103 doet het toetsenbord
het niet. Of hij geeft alleen maar vierkantjes. Heb je
enig idee?” Zonder aarzelen antwoordt Hans: “Ja, als
je het usb-kabeltje volgt van het toetsenbord naar de
achterkant van de computer, hem eruit haalt en dan in
een ander usb-poortje achterin stopt, dan pakt ie hem
op.” “Bedankt!” En weg is ze. Ze komt niet terug, de les
kan zonder haperen doorgaan.
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hier op school”

FOTOREPORTAGE
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USG’ers in de klas:
Lieten we u in de vorige Vox zien hoe USG’ers hun
pauze doorbrengen, in dit nummer gunnen we u een
kijkje in de klaslokalen. Fotografe Annelien Nijland
maakte een serie foto’s in en om het USG. Zij deed
dat op verzoek van de schoolleiding, die ze gebruikt
voor de schoolgids, de website, voorlichtingsmateriaal et cetera. De Vox-redactie mocht een blik op de
foto’s werpen. Zo te zien wordt er hard gewerkt op
het USG. Er vallen heel wat geconcentreerde koppies
te bespeuren – vooral bij degenen die niet doorhebben dat ze worden gefotografeerd. Maar wie goed
kijkt ziet ook een hoop vrolijkheid, en hier en daar
een ondeugende blik.

29

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

FOTOREPORTAGE

concentratie volop

