10 Alle brugklassers een laptop / 12 Versnellen
14 Fotoreportage: van blije bruggers tot vrolijke vijfdeklassers
18 Drie docenten in de schoolbanken / 20 Smartphonegebruik
21 In de bandbreedte / 24 Kantinemedewerkster Mireille Bakker
26 Hoe gezellig zijn de USG-lokalen? / 28 Boekentipdrie
BULLETIN VOOR DE OUDERS VAN LEERLINGEN VAN HET UTRECHTS STEDELIJK GYMNASIUM
DECEMBER 2016 JAARGANG 44 NUMMER 1 WWW.USGVOX.NL

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Inhoudsopgave
Voorwoord

3

Van de rector

4

Nieuwsoverzicht

5

Korte berichten

6

Om en om: Pierre Gooren (4A)

8

Een laptop voor iedere leerling

10

Latijn voor thuis

11

Versnellen

12

Vijfdeklassers naar de opera

13

Fotoreportage: scènes uit het schoolleven

14

Maarten Boddaert

Nieuws van de Ouderraad

16

Silvia van Ee

Nieuwgrieks

18

Grenzen aan smartphonegebruik

20

Karen Rijlaarsdam (eindredactie)

In de bandbreedte: Eureka en Chinees

21

Paul van Uum

Themadag XL

22

Chantal Wilhelmus

De schooldag van: Mireille Bakker

24

Concept & ontwerp

Hoe gezellig zijn de USG-lokalen?

26

De boekentipdrie van Erik Kamerbeek

28

Colofon
De Vox Hieronymi is het blad voor
ouders van leerlingen van het
Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Het wordt uitgegeven door
de Ouderraad.
Redactie
Mariken Bokeloh
Marieke van Osch
Hans Reichart
Geert van Schoot
Vincent Verweijmeren

Sylvia Wink (www.lawine.nl)
Opmaak
Grafisch Lyceum Utrecht
StudioS2B: Carmen Ramphal
www.usgvox.nl

2

redactievoxhieronymi@gmail.com

6

14

18

22

26

VOORWOORD

Rooster op maat
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rooster. Nogal wat bovenbouwers willen extra keuzevakken volgen; om verschillende profielen open te
houden, of omdat ze moeilijk kunnen kiezen. Om dat
in een rooster geperst te krijgen is een nogal ingewikkelde klus. De eerste twee weken van dit schooljaar
stonden er dan ook iedere pauze rijen voor de deur
van roostermaakster Andrea Verhagen. Samen met haar
zochten leerlingen naar oplossingen voor hun wensenpakket. Door een bepaald vak in een ander cluster te
volgen, of te kijken of een leerling het met een uur
minder ook zou redden, bleek er nog heel wat mogelijk. Maar soms lukte het toch echt niet om dat tiende
of elfde vak te volgen.
Tja, de roostermaakster had ongetwijfeld liever tijdverdrijvers uitgedeeld dan nee te moeten verkopen,
maar de mogelijkheden zijn al ongekend. Vergelijk dit
eens met dertig jaar geleden: in de vierde koos je alfa,
bèta of gamma en vervolgens lag je pad vast. In de
jaren daarna liet je nog wat vakken vallen, zodat je
op zeven eindexamenvakken uitkwam. Een enkeling
deed een achtste vak. Het leven van degene die het
rooster maakte (op mijn school de conrector, die het
rooster voor het komende jaar in een middagje op een
bord aan zijn muur bij elkaar prikte met papiertjes en
punaises) was een stuk simpeler. En als leerling had je
weinig keuzestress. Maar hoeveel fijner is het niet
dat het USG zoveel mogelijk probeert roosters op
maat te bieden?

Ook op andere vlakken probeert het USG leerlingen
tegemoet te komen en te vernieuwen. Zo voorziet het
‘versnellen’ − uniek in onderwijsland − in een behoefte. Het begon drie jaar geleden met vijf leerlingen, nu
zijn het er ruim 150, zoals u verderop in deze Vox kunt
lezen. Nieuw dit schooljaar: brugklassers moeten hun
eigen laptop of tablet meenemen. Twee docenten vertellen over het ICT-beleid van de school. Een voordeel
van de apparaten in de klas vinden ze dat het onderwijs
flexibeler wordt, docenten kunnen beter differentiëren.
Leerlingen uit hogere klassen zijn overigens niet allemaal overtuigd van die eigen laptops. Zo zegt bijvoorbeeld vierdeklasser Pierre Gooren in de serie Om en om:
“Ik leer veel liever met boeken en schriften dan van de
computer.” Verder in dit nummer aandacht voor de
Themadag XL, grenzen stellen aan smartphonegebruik
en een groepje docenten dat iedere vrijdag in de
schoolbanken zit. En er is een nieuwe rubriek: In de
bandbreedte, over wat er zoal gebeurt tijdens
het achtste en negende uur. Natuurlijk zijn er ook de
vaste rubrieken.
De redactie is uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe leden, waaronder een fotograaf. We hebben onze ambitie
dan ook bijgesteld, en hopen dit schooljaar drie Voxen
uit te brengen. Voorlopig wensen we u veel leesplezier
met de eerste.
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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oewel er op het USG heel veel mogelijk is, kan

H niet alles. Niet the sky is hier the limit, maar het
!
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Helaas, tijdverdrijvers zoals in Harry Potter bestaan
niet. Hermelien Griffel kreeg er een in het derde
deel van de tovenaarsserie, van afdelingshoofd professor Anderling. Als ze de kleine gouden zandloper omdraaide, ging ze een uur terug in de tijd.
Zo kon ze gelijktijdige lessen volgen. En hoewel
Hermelien het Ministerie van Toverkunst bezworen
had de tijdverdrijver alleen voor studiedoeleinden
te gebruiken, kwam het ding uiteraard ook goed
van pas om te zorgen dat zij en Harry een van hun
medestanders konden laten ontsnappen.

VAN DE RECTOR

Na de zomervakantie zaten in het auditorium alle
economieleerlingen van klas 4 bij elkaar. Onze
economiedocenten Vivian van Es en Bernice van
Staalduine gaven samen een theorie/instructieles
aan de hele groep van vijftig leerlingen, waarna
deelgroepen aan het werk gingen. De leerlingen
gedroegen zich alsof het de gewoonste zaak van de
wereld was.

VOX HIERONYMI
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Ruimte en vertrouwen

Ondertussen zijn de nieuwe eersteklassers alweer
gewend op school. De introductie en de Terschellingreis
hebben daaraan meegeholpen, maar het is toch vooral
wat in de mentorlessen en studielessen gedaan wordt
door de mentoren en de leerlingenmentoren, waardoor
de leerlingen zich op hun gemak en echte USG’ers
gaan voelen.

We zoeken naar variaties in
n klas 2 zijn alle lessen Grieks op hetzelfde
moment ingeroosterd zodat leerlingen waar nodig
gedifferentieerd les kunnen krijgen ongeacht de klas
waar ze in zitten. Zo zoeken we steeds naar variaties
in het geijkte lesrooster om meer tegemoet te kunnen
komen aan wat de leerling nodig heeft.
Twee voorbeelden van ideeën van secties die op de
studiedag in april besproken werden en nu in de
praktijk worden uitgeprobeerd.

I
!

Inmiddels hebben we 907 leerlingen in huis, die we zo
goed mogelijk willen ondersteunen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Ruimte en vertrouwen zijn hierbij de
belangrijkste uitgangspunten. Dat geldt niet alleen voor
de leerlingen zelf, maar ook voor alle medewerkers.
Natuurlijk hebben we een gemeenschappelijk kader,
maar daarbinnen is van alles mogelijk. Eigen initiatief
van de leerlingen wordt gewaardeerd en aangemoedigd.
Resultaat hiervan is bijvoorbeeld de lange lijst met
leerlingverenigingen. Samen bezig zijn met iets dat je
leuk vindt om te doen naast het reguliere programma
stimuleert de leerlingen enorm.
4

Op vrijdag en zaterdag 9 en 10 september was er in het
Spoorwegmuseum een summit (een soort conferentie
waar gebrainstormd wordt over in dit geval de toekomst
van het onderwijs), georganiseerd door NUOVO. Ook
hier speelden leerlingen een belangrijke rol. Vanuit het
USG deden tien leerlingen mee, die meedachten,
meediscussieerden en ook tijdens de presentaties van
zich lieten horen. Een mooie ervaring vonden ze zelf
achteraf. Het heeft al een goed gesprek opgeleverd
tussen een groepje UniC- en USG-leerlingen waar
het ging over overeenkomsten en verschillen in ons
onderwijs en wat we van elkaar kunnen leren.

het geijkte lesrooster om tegemoet
te kunnen komen aan wat de
leerling nodig heeft

Naar aanleiding van de ouderenquête van de Ouderraad
heeft Zita Jansen, docente kunst, een plan gemaakt
om de kantine gezelliger te maken. In overleg met de
Ouderraad kijken we hoe we dit kunnen realiseren. Het
zou mooi zijn als leerlingen zich hierdoor nog meer
gaan thuis voelen op school.
Tot slot wil ik u laten weten dat dit mijn laatste jaar
is als rector op het USG. Per 1 augustus 2017 ga ik
met pensioen, na vijftien jaar met veel plezier
gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van het USG.
Het kan dus zijn dat u een advertentie in de krant
ziet langskomen…
Hanneke Taat, rector USG

NIEUWS

Klas 1 naar Terschelling, met prachtig weer. Leerlingen en docenten genoten van
allerlei activiteiten, veel fietsen en
natuurlijk de Bonte Avond (foto 4).
29 september Amerika-avond, georganiseerd door Tijs van Ginkel & Romée Lind uit klas 6. Sprekers zijn
een Amerika-kenner, iemand van de
Amerikaanse ambassade en van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
24 oktober Oud-leerling Martijn Visser
bezoekt de school om te vertellen
over de jongeren-VN. Hij wordt
uiteindelijk landelijk gekozen tot
VN-jongerenvertegenwoordiger
duurzaamheid.
30 oktober Debatvereniging Hybris
doet mee aan het toernooi Spatha
Schools 2016 in Nijmegen. Hybristen Philip van Zeist en Matthijs
Holstege winnen de debatten.
10 november Dag van de Franse taal.
Het USG heeft de eerste prijs gewonnen in het Concours du
meilleur programme, uitgereikt
door La Table ronde pour le
français.
17 november Als voorbereiding op de
socialmediadag van morgen gaan
leerlingen van 2E telefoonloos de
schooldag door; 2A probeert het
zelfs 24 uur zonder telefoon!
18 november Themadag XL; meer hierover op pagina 22.
18 november AMOR-avond
6 december Voorstellingen Theatergroep Aluin op school, ‘Ken je
klassiekers’ voor klas 3 en ‘Elektra’
voor klas 5 en 6 met Grieks.
27 t/m 30 september
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De vijfsprong Adriaen Van
Ostadelaan is weer open na herinrichting. Voor scholieren op de
fiets overzichtelijker en veiliger.
22 augustus De school gaat dit jaar
van start met 905 leerlingen (voor
het eerst boven de 900!) en 90
medewerkers. Nieuwe docenten
zijn Gerrianne Koeman (biologie),
Fedde Lok en Ellen Steenvoorden
(Nederlands, vervangers voor Fleur
Zijp en Nienke Draaisma tot de
kerstvakantie), Bernard Pol (Nederlands), Morena Varga (wiskunde),
Jennifer Fynn (Engels, vervangster
van Judith Schenkels tot de kerst
vakantie).
8 september Bezoek zesde klas maatschappijwetenschappen aan de
Tweede Kamer. Leerlingen bezochten onder meer een zitting van de
Tweede Kamer en de Ridderzaal.
Als uitsmijter waren ze welkom op
de Haagse politieke redactie van
de NOS.
9 en 10 september Tweedaagse summit
vanuit NUOVO over de toekomst
van het onderwijs.
14 en 15 september Tropenrooster
20 september Sportdag voor klas 1 en
2 (foto 1)
21 en 22 september Excursie landschapsecologie in Amerongen
(en omgeving) vijfde klas clusters biologie en aardrijkskunde.
Leerlingen bekeken de afsluitbare
dijk in Wijk bij Duurstede, deden
mossen-practicum en onderzochten
de waterkwaliteit (foto 2).
26 september t/m 1 oktober Engelandreis
klas 5 (foto 3)
2 juli
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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
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C&V-vertaling leidt tot boek
Op je veertiende een boekvertaling uitbrengen, hoe cool is dat?
Het overkwam Julia van Reenen
uit de derde klas.
e Physiologus is een collectie

D van gemoraliseerde dieren
!

verhalen, die aan de basis lag
van de populaire bestiaria uit de
middeleeuwen. Julia van Reenen
uit 3B besloot in het kader van
haar Compacten & Verrijken-project vier verhalen uit een van de
Latijnse versies te vertalen in het
Nederlands (de Physiologus stamt
oorspronkelijk uit Griekenland).
Julia: “In de tweede ben ik mee
gaan doen met het C&V-program-

ma voor Latijn. Een deel van de
verhalen uit de Physiologus bleek
nog nooit vertaald te zijn in het
Nederlands. Op aanraden van mijn
C&V-begeleider ben ik een uitgever gaan zoeken en heb ik Brave
New Books bereid gevonden mijn
vertalingen uit te geven. Dat vond
ik natuurlijk superleuk! Ik heb het
ook vertaald in het vulgair Latijn,
de spreektaal. In het boekje staan
onder de Latijnse tekst tabellen die
kunnen helpen met vertalen. Ook
staat er extra informatie in over
het vulgair Latijn en achtergrondinformatie over de Physiologus. Het
is te koop in boekwinkels en ook
bij bol.com. Heel erg leuk dat zo

veel mensen het al hebben gekocht
en gelezen!” ‘Een prachtig debuut
van een veertienjarige’, aldus een
recensie op bol.com. Daar zijn wij
het roerend mee eens.
(Silvia van Ee)

Economiedag: USG’ers helpen NS
Handig voor treinreizigers: via internet je avondmaaltijd bestellen, en die ’s avonds warm op het
station ophalen. Dit door een groepje leerlingen
bedachte idee won de Economiedag.
p 11 november werd door leerlingvereniging FAMA

6

O (voor jonge ondernemers) de jaarlijkse Economie!

dag georganiseerd. Alle vijfde- en zesdeklassers met
economie en/of M&O gaan dan aan de slag met een
casus van een bedrijf. Dit jaar werden meerdere problemen van de NS voorgelegd.
De dag werd geopend door FAMA-voorzitster Britt
Coopmans en Marjon Kaper, directeur van NS International. Na wat algemene uitleg over de NS gingen de 85
leerlingen in drie lokalen aan de slag. Zij presenteerden
per lokaal hun ideeën aan de jury, die in ieder lokaal uit
twee leden van FAMA en een docent bestond.
De beste groepen mochten door naar de finale. Nadat
de finalisten hun ideeën hadden gepresenteerd, koos de
jury (nu bestaande uit de vertegenwoordigers van de NS
en de voorzitster van FAMA) de winnaar. Dat werd de
groep die het idee had om reizigers hun maaltijden van
tevoren via internet te laten bestellen, om deze dan

De FAMA-leden

’s avonds, bij aankomst op het station, meteen warm op
te kunnen halen. Een heel efficiënt plan, vond de jury,
omdat veel mensen laat uit hun werk komen en dan
geen tijd of zin meer hebben nog een gezonde maaltijd
te bereiden. Met deze dienst van de NS zou dat ook niet
meer nodig zijn. Wie weet wordt het ooit uitgevoerd!
Het leverde het betrokken groepje in ieder geval een
dag gratis reizen op. Tweede prijs was een bioscoopbon
en derde prijs een tegoedbon van de Has, de snackbar
tegenover het USG. (Joost Cankrien, klas 5)

KORTE BERICHTEN

Amerikaans verkiezingsontbijt
alf 8 ’s morgens, en het lokaal puilde uit. Zo’n

H vijftig vijfde- en zesdeklassers waren 9 november
!
vroeg hun bed uitgekomen, voor het door docent
Gert- Jan van den Nieuwenhuijzen (maatschappijwetenschappen) georganiseerde verkiezingsontbijt. Onder het
genot van donuts, marshmellows en andere Amerikana
bekeken ze de uitslag. President-elect Trump betekende een flinke domper op de ontbijtvreugde. “Maar los
van de uitslag was het erg geslaagd”, aldus Van den
Nieuwenhuijzen. Wellicht weer gezamenlijk ontbijten op
16 maart? Of een nachtje doorhalen op school?
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vlogen: het USG was de afgelopen maand de locatie
voor de voorrondes van het Nederlands Kampioenschap
Debatteren voor Scholieren. Maar liefst 122 scholen
doen mee aan de negentiende editie van het toernooi.
De finale vindt 21 januari plaats, op de Universiteit
Utrecht. Nu maar hopen dat USG-debatvereniging
Hybris, die vorig jaar alle prijzen won die er te winnen
vielen, haar successen prolongeert.

VOX HIERONYMI

wee vrijdagen en een zaterdag werd overal op

T school gedebatteerd dat de stukken eraf
!
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USG gastlocatie NK Debatteren

Junioracademici op onderzoek in het lab
p zoek naar een mooi herfstblad om kleurstoffen

O te extraheren. 31 achtstegroepers uit Utrecht
!
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volgden dit najaar gedurende tien weken de module populatiebiologie en erfelijkheidsleer. Deze werd gegeven
in het kader van de USG-junioracademie. Bedoeling van
de junioracademie is leerlingen met een vwo+-advies
die extra uitdaging kunnen gebruiken onderzoek te
laten doen. Zo kunnen ze alvast proeven aan onderwijs
zoals dat op een gymnasium wordt gegeven (en aan het
USG natuurlijk). Naast biologie zijn er ook modules
economie en muziek.

OM EN OM
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‘Van papier leren is veel fijner
De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt een
docent en een leerling. In de vorige Vox spraken we
met docent klassieke talen Paul van Uum. Hij koos
vierdeklasser Pierre Gooren als volgende leerling,
omdat die hem afgelopen schooljaar bij de schoolstrijd persifleerde.
DOOR CHANTAL WILHELMUS

Paul van Uum vertelde dat je hem speelde bij de
schoolstrijd. Hoe ging dat?
“We deden een toneelstuk waarbij we allemaal
docenten nadeden. In de eindact kwam dat toneelstuk
nog een keer terug en hadden we het verder uitgebreid.
Ik speelde Van Uum, met heel gewone kleren: een saaie
broek, met een trui over een overhemd. Verder heb ik
eigenlijk niks geks gedaan om hem uit te beelden. Ik
lijk niet zo heel erg op hem denk ik, in ieder geval niet
qua karakter…”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Ik speel rugby, dat is twee keer trainen en een
wedstrijd per week. In een rugbyteam heb je behalve
grote, brede spelers ook snelle en handige spelers
nodig. Ik ben zo’n snelle speler, de snelste van mijn
team. Verder speel ik piano. Daar ben ik nog niet zo
lang geleden mee begonnen. Op vakantie vorig jaar
hoorde ik een vriend heel mooi spelen en dat wilde ik

Even voorstellen
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Pierre Gooren (15) zit in klas 4A. Hij woont
met zijn ouders, oudere broer en jongere zusje
in Utrecht. Zijn broer en zus zitten ook op het
USG, in de 6e en de 2e klas. Hij heeft heel lang
gevoetbald, maar doet nu rugby. Daarnaast
speelt hij (klassiek) piano. Sinds dit schooljaar
zit Pierre in de debatvereniging van school,
Hybris. De vakken die hij doet zijn Nederlands,
Engels, Duits, Latijn, wiskunde, natuurkunde,
scheikunde, biologie, economie, geschiedenis,
maatschappijleer, filosofie en gym.

ook leren. Ik speel klassieke muziek. Geen popmuziek,
want dat wordt niet speciaal mooi door piano en
bovendien kan ik helemaal niet zingen.”
En op school, behalve de lessen?
“Dit jaar ben ik bij debatvereniging Hybris gegaan, ik
heb net gisteren mijn eerste toernooi gehad. We
moesten stellingen verdedigen over juryrechtspraak,
feminisme en onderwijs. Die van onderwijs vond ik het
leukste, die ging over het verschil tussen vwo, havo en
vmbo en of je dat zou moeten afschaffen. Ik vind van
niet, want als iedereen hetzelfde leert en doet, geeft
dat minder verdieping. Diepgang is ook nodig en breed
opgeleide jongeren missen die.
Om bij Hybris te komen moet je auditie doen. Ik was
wel verrast dat het was gelukt, want ik had de
auditie eerst gemist, maar kon het alsnog doen. Heel
veel erover nagedacht had ik dus niet. In ieder geval
vind ik het heel leuk bij Hybris en ben ik van plan hier
nog wel een tijdje mee door te gaan!”
OUDERWETSE LEERSCHOOL
Wat is het USG voor school?
“Het USG is een echte ouderwetse leerschool. We doen
niet heel veel creatieve vakken en er worden weinig

OM EN OM

SO’S GYM
Wat vind jij het leukste vak op school?
“Ik vind filosofie het leukste! Dat vak voelt niet echt
als ‘leren’ als ik ermee bezig ben. We behandelen het
denken van beroemde filosofen. Je moet ook zelf veel
nadenken en goed erbij blijven. Daar hou ik van.
Daarnaast vind ik vakken als maatschappijleer en
geschiedenis leuk. Het onderwerp maakt wel uit, het
liefst leer ik over de meer recente geschiedenis, de
oertijd boeit me niet zo.”

Welke leraar zou jij willen dat we volgende keer
interviewen?
“Dat is Fedde Lok, mijn docent Nederlands. Hij is een
van de weinige docenten die écht naar leerlingen
luisteren. Hij reageert bijvoorbeeld nooit boos als
iemand een grapje maakt of als het onrustig in de klas
is, maar weet dat te gebruiken om er iets leerzaams of
nuttigs van te maken. Ik heb wel eens een kritische
opmerking gemaakt over een powerpoint die hij
gebruikte in de les en toen had hij dat de volgende les
aangepast.” 
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Weet je al welke vakken je gaat kiezen voor volgend jaar?
“Nee, daar ben ik nog niet uit. Ik wil wel al na de kerst
kiezen welk profiel ik ga doen, zodat ik misschien een
paar vakken die daar niet bij passen al kan laten vallen.
Met de vakken die ik nu heb, kan ik in ieder geval nog
de profielen Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij doen.”

VOX HIERONYMI

Is het ‘bring your own device’ waar de school nu mee is
begonnen geen voorbeeld van vernieuwing?
“Met die verandering ben ik het echt niet eens! Ik leer
veel liever met boeken en schriften dan van de computer. Ik vind dat je de vaardigheid om op papier aantekeningen te maken en de belangrijke dingen uit een
verhaal te halen echt moet hebben. Als ik iets moet
lezen vind ik dat ook fijner van papier. Bijvoorbeeld
iets als Kahoot (kennisquiz met gebruik van mobiele
telefoons; red.) is wel leuk als ontspanning en goed
voor de afwisseling, maar niet speciaal nuttig voor de
les. Maar misschien ben ik hier ook wel zo tegen omdat
ik zelf heel onhandig ben met computers…”

En welk vak minder?
“Wiskunde en Duits vind ik niet leuk. En ik vind dat
‘lichamelijke opvoeding’ helemaal verkeerd wordt
aangepakt. De naam alleen al, het is gewoon gym.
Raar dat er zo’n strakke planning voor is wanneer we
welke sportonderdelen doen. Hier is het strak georganiseerde van onze school wel een beetje doorgeslagen.
Het belangrijkste zou moeten zijn dat je bij gym kunt
bewegen en ontspannen, het is een gelegenheid om
eens nieuwe sporten uit te proberen. Mijn zusje moest
vorig jaar in de eerste SO’s maken over spelregels, dat
vind ik echt onzin.”

9

vernieuwende vormen van onderwijs gebruikt. We zitten
bijvoorbeeld gewoon in klassen, maar dat zou ik niet
anders willen en ik hoop dat het zo blijft. Soms is het
een beetje pretentieus, bijvoorbeeld als de vlag uitgaat
omdat we excellente school zijn. Ik vind alles op school
prima geregeld en goed georganiseerd. Dat heb je nodig
voor een goede leeromgeving.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

dan van de computer’

ICT-BELEID

Nieuw: een laptop voor
REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Alle eersteklassers hebben sinds dit schooljaar een
door hun ouders aangeschafte laptop of tablet.
Wat is de rol van ICT op het USG en wat is het ICT-
beleid? Zitten kinderen niet al meer dan genoeg
achter die beeldschermen? Tijd voor een gesprek
met twee ICT-betrokkenen: conrector Erik Kamerbeek
en biologiedocent Krijn Kieviet.
DOOR MAARTEN BODDAERT

r is de afgelopen jaren al aardig wat gebeurd om
het USG klaar te maken voor de digitale toekomst.
De school beschikt over twee computerlokalen en een
laptopkar voor de bètavakken biologie, natuur- en
scheikunde. Afgelopen zomer is een nieuw draadloos
netwerk aangelegd. Ook is voor iedere leerling
Digicampuz beschikbaar, een digitale werkplek op school
met alle noodzakelijke software, zoals Office 365 en
de mogelijkheid om documenten te maken, op te slaan
en te delen. Door het nieuwe beleid dat eersteklassers
een laptop moeten aanschaffen, zal over vijf jaar iedere
leerling over een eigen device beschikken.
ICT is echter geen doel op zich, maar een belangrijk
hulpmiddel. “ICT dient ter ondersteuning van het
leerproces”, aldus Erik Kamerbeek, die al vanaf de jaren
negentig − de tijd van DOS, WordPerfect en diskettes −
betrokken is bij het ICT-beleid op school. “De vaksecties
bepalen verder zelf hoe zij computers inzetten voor
hun onderwijs, maar ze moeten er wel mee bezig zijn.”
Zoals in de schoolgids ook staat aangegeven kiest
het USG voor een combinatie van digitaal en analoog
lesmateriaal. Een aantal lesmethodes is hierdoor nog
voor een groot deel op papier, andere methodes zijn

VOX HIERONYMI
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foto: Annelien Nijland
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deels analoog, deels digitaal. Biologie en muziek zijn
geheel digitaal. “Digitaal was bij biologie niet zozeer
het doel, maar het was gewoon de methode die het
beste bij ons paste”, legt Krijn Kieviet uit, “maar het is
natuurlijk wel heel leuk dat je meteen kunt doorklikken
naar mooie video’s.” Kieviet is een echte ICT-aanjager;
hij probeert graag nieuwe tools uit en deelt zijn kennis
tijdens studiedagen met zijn collega's.
MEER VRIJHEID
Wat zijn de voordelen van digitaal leren? “De laptop
geeft meer vrijheid, het onderwijs wordt flexibeler. Je
kunt beter differentiëren. Je kunt de klas in groepen
verdelen, omdat de ene leerling verder is dan de ander,
of tegen andere problemen aanloopt. Bovendien kun
je als docent beter de verschillen tussen de leerlingen
zien en de voortgang bijhouden. ICT is veelzijdiger dan
een boek. Je kunt veel meer op een passende manier
lesgeven. De leerling wordt zelf ‘eigenaar’ van zijn of
haar eigen leerproces”, legt Kamerbeek enthousiast uit.

“Leren vanaf een scherm werkt
niet. De school zal dan ook niet
volledig digitaal worden”
Over het grootste nadeel van ICT op school zijn
Kamerbeek en Kieviet unaniem: “Leren vanaf een
scherm werkt niet. De school zal dan ook niet volledig
digitaal worden. De hele dag achter een beeldscherm
is ook veel te veel.” Hoe zit het met andere nadelen,
bijvoorbeeld de verleiding om wat anders op de laptop
te gaan doen? Een muisklik naar een YouTubefilmpje

ICT-BELEID

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

ok van die pubers in huis die niet te bewegen zijn een boek te lezen? Terwijl ze vroeger hele series

O verslonden en ’s avonds stiekem tot 1 uur doorlazen? Die nu hoogstens op vakantie nog eens een
!

thriller lezen, en dan vooral bij gebrek aan iets beters (lees: goede wifi)? Dat er voor school moet worden
gelezen vinden ze maar niks. Zoals USG-docent Nederlands Kenneth Gabreëls in de vorige Vox zei: “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.” Om te
vervolgen dat het belangrijk is dat ze tóch met literatuur kennismaken. Omdat literatuur hen vormt en
helpt op te groeien, omdat lezen goed is voor hun taal- en hun algemene ontwikkeling, omdat het er voor
een gymnasiast gewoon bij hoort.
Gabreëls heeft helemaal gelijk, maar mocht u zo’n zestienjarige hebben die desondanks blijft morren, dan
kunt u altijd nog good old Seneca (4 v. Chr.- 65 n. Chr.) in de strijd gooien. Die schreef ooit: Otium sine
litteris mors est et vivi hominis sepultura. Ofwel: Vrije tijd zonder letteren betekent de dood en het graf van
de levende mens. Dit citaat komt uit brief 82 van de Epistulae Morales ad Lucilium (Brieven aan Lucilius),
die hij aan het eind van zijn leven schreef. Lucius Annaeus Seneca, geboren in het Spaanse Cordoba, klom
op tot de hoogste ambtelijke kringen in Rome. In 41 werd hij door keizer Claudius verbannen naar Corsica. Daar bestudeerde hij de stoïcijnse filosofie. Na acht jaar mocht hij terugkeren naar Rome om Claudius’
stiefzoon Nero op te voeden; later werd hij Nero's adviseur. In 65 werd Seneca door Nero – inmiddels een
tirannieke keizer – beschuldigd van een samenzwering en gedwongen om zelfmoord te plegen.
Seneca’s opvoeding van Nero mag dan niet zo succesvol zijn geweest, wellicht levert zijn Otium sine litteris
mors est wél een nuttige bijdrage in de strijd tegen de ontlezing van de hedendaagse puber.
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Latijn voor thuis: Seneca tegen het ontlezen
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LOKKERTJE
Het ICT-beleid wordt volgens Kamerbeek en Kieviet
breed gedragen onder de docenten. Die denken op een
positieve manier na hoe ze het onderwijs met behulp
van ICT verder kunnen verbeteren. Kamerbeek: “De
docenten zijn de professionals en krijgen daarbij de
ruimte om als individu en als vaksectie te kiezen hoe
zij hun les willen inrichten.”
En is de laptop voor iedere leerling een lokkertje
voor de achtstegroepers, dus ICT als een marketing
instrument? Kamerbeek glimlacht: “Nee helemaal
niet, onze school hoeft achtstegroepers helemaal niet
te lokken. We hebben geen last van teruglopende
leerlingaantallen.” 
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is tenslotte zo gedaan. Kieviet relativeert: “Vroeger
ging ik als leerling tijdens de les met mijn buurman
landjepik spelen met pen en papier. Afleiding is
van alledag.” En de kosten dan? Het zijn toch flinke
investeringen voor de school, al die hardware,
infrastructuur en software. Kamerbeek: “Het is in feite
één grote pot geld waar je mee te maken hebt. Met dat
geld wil je het beste onderwijs geven. Op een gegeven
moment besluit je: we gaan ervoor.” Kieviet voegt toe:
“Een mooi voorbeeld is het digibord. Een schoolbord
met krijtje is een stuk goedkoper, maar bij een digibord
veeg ik nu met een druk op de knop het bord schoon
en daarna klik ik met mijn vinger direct door naar een
filmpje. Het onderwijs wordt er ook een stuk beter van.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

iedere leerling

VERSNELLEN

12
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Voor de snelle leerling:
Het begon drie jaar geleden met vijf versnellers, nu
zijn het er ruim 150. En sommige leerlingen die wat
extra uitdaging kunnen gebruiken volgen zelfs twee
of drie vakken in een hoger leerjaar. Conrector
Paula Mostert vertelt over deze unieke mogelijkheid
die het USG biedt. “Leerlingen krijgen er echt een
boost van.”
DOOR KAREN RIJLAARSDAM

een eindbespreking in juni over tweedeklassers kwamen
mentoren tot de conclusie dat een flinke groep leerlingen meer zou kunnen. Binnen de kortste keren werden
ter plekke twee clusters geformeerd. Ik was zó blij met
dit spontane initiatief. Het toont aan dat mentoren en
docenten steeds meer vanuit de leerling denken.” Leerlingen en ouders werden aangeschreven en degenen die
wilden konden na de zomer starten. Gekozen werd voor
de vakken biologie (dat in het reguliere programma in
de derde niet wordt gegeven) en Engels.

erwijl menig USG’er zit te zuchten en steunen bij

T al die Latijnse woordjes en grammatica, is er ook
!
een groep bollebozen die het makkelijk afgaat. Afgelopen juni slaagden 29 vijfdeklassers voor het eindexamen
Latijn, met een gemiddelde van een 8,5 (het gemiddelde
van de examinandi uit de zesde klas was 6,5). Deze
groep vormde het eerste versnellerscluster Latijn. Zij
begonnen twee jaar geleden, toen ze in de vierde zaten,
het vak op een hoger niveau te volgen dan hun klasgenoten, en werden in twee jaar klaargestoomd voor het
examen. Nu ze in de zesde zitten scheelt ze dat vier uur
les per week, uren die ze kunnen gebruiken voor andere
(al dan niet extra) vakken of schoolactiviteiten.
EXPERIMENT
Drie jaar geleden begon het USG voorzichtig met
versnellen, vertelt conrector Paula Mostert. Eigenlijk
hadden ze tien jaar geleden al eens een versneller gehad − een brugklasser die bij de start van het
schooljaar zowel Latijn als Grieks deed – maar dat
experiment werd toen niet voortgezet. “De school was
er nog niet klaar voor. Er werd toen nog te veel vanuit
het vak gedacht en niet vanuit de leerling.” De opvattingen over onderwijs begonnen te veranderen, en op
een gegeven moment noemde een scheikundedocent
tijdens een bespreking een leerling die makkelijk met
een hoger jaar zou kunnen meedoen. Andere docenten
wisten er ook een paar, en zo gingen drie jaar geleden
vijf leerlingen een vak in een hogere klas volgen. “Toen
dat eenmaal bekend werd, ging het balletje rollen. De
sectie klassieke talen informeerde bij leerlingen of ze
geïnteresseerd waren in versnellen. Zo vormde zich het
cluster dat afgelopen jaar eindexamen deed.”
Sindsdien is het hard gegaan. Aan het eind van schooljaar 2014/15 ontstond het idee om ook voor andere vakken versnellingsclusters in het leven te roepen. “Tijdens

GOEDE STUDIEVAARDIGHEDEN
Dit jaar is het versnellingsassortiment voor derdeklassers uitgebreid met aardrijkskunde. De Latijnclusters
bestaan nog steeds vanaf de vierde. Naast de clusters
van een leerling of 25 à 30 wordt hier en daar individueel versneld. In totaal zijn er 187 ‘versnellersmomenten’
– er zijn ruim 150 leerlingen die versnellen, sommigen
doen het voor twee of soms zelfs drie vakken. Behalve
in de al genoemde vakken wordt ook versneld in Frans,
Duits, wiskunde, Spaans, muziek en Chinees.
Van tevoren wordt met docenten en mentoren goed
bekeken of een leerling het aankan. Hij of zij moet

“Mentoren en docenten denken
steeds meer vanuit de leerling”
minstens een acht staan voor het betreffende vak én
de extra studielast kunnen combineren met de overige
vakken. Mocht dat in de praktijk toch niet lukken, dan
kan een leerling altijd terug. Een enkeling doet dat.
De versnellersclusters passen prima in het huidige
rooster. Voor individuele versnellers is het lastiger. Het
komt regelmatig voor dat zij voor andere vakken een
uur missen. “Daarom moeten ze niet alleen het versnelde vak goed beheersen, maar het ook aankunnen van
andere vakken uren te missen. Deze leerlingen beschikken over goede studievaardigheden en houden zelf de
gemiste lesstof bij.”
Paula Mostert kent geen andere scholen die hun leerlingen laten versnellen. “Toen de schoolleiding van
het Christelijk Gymnasium vorig schooljaar het USG
bezocht, hebben ze wel op het puntje van hun stoel zitten luisteren naar de mogelijkheden die onze leerlingen
in dit kader worden geboden.”

VERSNELLEN

Opera is ontstaan uit de Griekse tragedie en bevat
vaak ook klassieke motieven. Vandaar dat alle vijfdeklassers in het kader van hun klassieke vorming
een opera bezoeken. Ze mogen uit vier verschillende
opera’s kiezen. Een operaganger doet verslag.
insdag 25 oktober was het zover: we gingen naar

D de opera Manon Lescaut in Amsterdam.
!

Met gemengde gevoelens vertrok ik van school. We hadden te horen gekregen dat we voorafgaand aan de opera
een interactieve workshop zouden krijgen waarbij we
moesten dansen en zingen. Ik was wel benieuwd naar
de opera zelf, maar dat dansen en zingen zou ik liever
overslaan. Gelukkig bleek de workshop veel leuker te
zijn dan ik had verwacht. We begonnen met een aantal
spellen waarin aspecten van acteren, stemoefeningen

en multitasking zaten verwerkt. Na een spel werd dus
telkens het verband tussen het spel en de dingen die
bij opera een rol spelen uitgelegd. Zo leerden we spelenderwijs over opera en kregen we een goed beeld van
het verhaal van de opera die we ’s avonds zouden zien.
De spellen waren namelijk afgestemd op het verhaal
van de opera Manon Lescaut. De opera gaat over een
jonge vrouw die moet kiezen tussen haar liefde voor de
student Des Grieux en een luxueus leven bij de verbeten
oude man Geronte. Een keuze die ook in onze eigen tijd
door veel mensen wordt gemaakt.
Aan het eind van de workshop kregen we een optreden van een echte operazangeres en mochten we haar
vragen stellen. We werden rondgeleid door de Stopera
en kregen de kleedkamers, het podium (waarvan maar
een kwart voor het publiek zichtbaar is) en de orkestbak te zien.
Toen de opera begon, maakte het orkest meteen heel
veel indruk. Op het podium speelden zich meerdere
taferelen af en acteerden de zangers en zangeressen
veel meer dan dat ik had verwacht. Het orkest speelde
best wel hard, maar toch waren de zangers en zange
ressen duidelijk te horen, ondanks dat ze geen microfoon hadden.
Ik had altijd een beeld van opera alsof het iets saais
was, met slechts mooie muziek. Achteraf gezien was
het veel leuker. Ik kijk dan ook met positieve gevoelens
terug op het uitstapje.  (Tessa Smets, klas 5)
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Opera is helemaal niet saai!
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het USG, denk aan alles wat tegenwoordig onder het
Homerusprogramma valt: Elos, U-Talent, HPG, leerlingverenigingen et cetera. “We willen graag dat leerlingen
met plezier naar school gaan. We streven naar een zo
breed mogelijk aanbod van keuzes, om te zorgen dat
leerlingen activiteiten kunnen doen die ze leuk vinden.
Versnellen is daar een goed voorbeeld van. Leerlingen
krijgen er echt een boost van. Het is geweldig om te
zien wat het met ze doet, hoe enthousiast ze zijn.” 

13

PRIKKELEN
Het versnellen voorziet duidelijk in een behoefte. “Het
USG heeft slimme leerlingen, maar er bestaat een grote
variatie in cognitieve capaciteiten. We proberen dat
wat leerlingen in huis hebben te stimuleren en versnellen is een van de manieren waarop dat kan.” Maar
Paula Mostert wil graag benadrukken dat het bij het
stimuleren van talenten niet alleen om kennis hoeft te
gaan. “Niet-cognitieve vaardigheden zijn minstens zo
belangrijk.” Er zijn allerlei andere mogelijkheden op

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

eindexamen in de vijfde

FOTOREPORTAGE

Als ouder kom je maar zelden op school. En als je er
al komt, bijvoorbeeld voor tienminutengesprekjes, is
dat meestal op een moment dat de school niet in vol
bedrijf is. Daarom is het zo fijn dat de schoolleiding
één keer per jaar fotografe Annelien Nijland een dag
laat meelopen. De foto’s die ze maakt zijn bedoeld
voor de schoolgids, website, voorlichtingsmateriaal
et cetera, maar ook de Vox put er dankbaar uit. Hierbij een selectie, zodat u toch een beetje kunt zien
hoe het er onder schooltijd aan toegaat op het USG.
Lekker knutselen bij kunst

VOX HIERONYMI
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Van blije bruggers tot

Blije bruggers
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Gelukkig, er zijn ook nog leerlingen die een boek lezen

Wie staat daar in de hoek?

Giechelen bij Latijn (lesboek: Liefde lust en leven)

FOTOREPORTAGE

Iemand moet het doen

Conciërge Ahmed Ennkhilli vrolijkt de boel op

Even de benen strekken

VOX HIERONYMI
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Deze moest wel heel erg lang nablijven…
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vrolijke vijfdeklassers

File bij de trap

Speaking class
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Blije burgers

OUDERRAAD
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Het aanspreken van hart,
De Ouderraad informeert u elk nummer van de Vox
over zijn activiteiten en over actuele zaken. Deze
keer gaat het over de contactouderavond die begin
oktober plaatsvond. Daar werd aandacht besteed
aan de visie van het USG op creativiteit en lichamelijke opvoeding.
inds een aantal jaar werkt het USG met

S contactouders. Bijna elke klas heeft naast een
!
mentor twee contactouders. Voor de mentor zijn zij
een steun om eventueel dingen uit te zetten voor de
klas. Voor ouders kan het handig zijn om over onderwerpen die niet alleen hun eigen kind betreffen, de
contactouder aan te spreken. Contactouders kunnen
een bijdrage leveren door het organiseren van bijvoorbeeld een klassenborrel, waar ouders elkaar leren
kennen − een fijne basis voor de rest van de schooltijd. Sinds dit jaar financiert de OR dan ook de eerste
bijeenkomst met ouders in de eerste klas.
SPANNINGSBOOG
Begin oktober werd de eerste contactouderavond van
dit schooljaar gehouden. Centraal stond de visie op

DE OUDERRAAD
De Ouderraad komt ongeveer negen keer per jaar
bijeen: drie keer met de schoolleiding in klein
comité, drie keer met de schoolleiding in groot
comité en drie keer intern. Tijdens deze bijeenkomsten komen de vaste agendapunten communicatie, ouderparticipatie, financiën en actuele
ontwikkelingen aan de orde. Daarnaast is er
ruimte om te overleggen over zaken die spelen bij
ouders, leerlingen en/of docenten.
De Ouderraad bestaat uit: Nieske Castelein (voorzitter), Leon Schutte (penningmeester I en MR),
Rob van Seters (penningmeester II), Linde Marcé
(secretaris I), Marlien Verhoef (secretaris II), Arda
van Helsdingen, Hanneke van de Marel en Annemarie Haverhals (MR).
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Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken
via: Ouderraad.usg@gmail.com

creativiteit en lichamelijke opvoeding van het USG,
en daarnaast was er de mogelijkheid om onderwerpen
waar ouders tegenaan lopen te bespreken. Docenten
lichamelijke opvoeding, muziek en kunst vertelden
bevlogen wat zij op hun vakgebied met de leerlingen
willen bereiken. (Daarbij viel ons op dat deze vakken
heel anders zijn geworden dan ze vroeger, in onze tijd,
waren…) In de loop der jaren is de spanningsboog
van leerlingen afgenomen, vertelden gymdocenten
Daniel Esschert en Marieke Weustink. Reden dat hedendaagse middelen worden ingezet om de aandacht
vast te houden. Gymoefeningen worden bijvoorbeeld
gefilmd. Door die terug te kijken kun je als leerling
leren van je eigen beweging. Een andere mogelijkheid
is prestaties vastleggen en kijken of er verbetering in
zit. Maar het belangrijkste vinden de docenten het om
iedereen te stimuleren zich op zijn eigen niveau zo
goed mogelijk in te zetten. Cijfers zijn daarbij niet belangrijk, al zijn die voor sommige leerlingen de enige
manier om het vak serieus te nemen.
Muziekdocent Hanneke Faber vindt muziek van belang
om creatief te leren denken en werken, met lichaam,
geest en gevoel. Er is niet veel tijd voor muziekonderwijs, maar tijdens een muziekproject in de derde
moeten leerlingen in een paar weken een productie
maken. Dan kan iedereen ervaren dat je iets kunt
bereiken als je doorzet en dat je zonder er iets van
te weten iets met muziek kunt maken. Dat kan een
prachtige ontdekking zijn, vertelde Faber. Ze noemde
ook communiceren zonder woorden, fouten durven maken en leren samenwerken als belangrijke elementen
in het muziekonderwijs.

OUDERRAAD

Namens de ouderraad, Arda van Helsdingen
en Nieske Castelein

Agenda
Donderdag 19 januari
Thema-avond alcohol & drugs voor
ouders
Donderdag 16 februari
Ouderlesavond neem zelf weer eens plaats
in de schoolbanken!
Donderdag 23 maart
Jaarvergadering Ouderraad met
Eefje Teeuwisse (Take a step) over
talentontwikkeling
Dinsdag 11 april
Contactouderavond
17

AMBITIE
Na de verhalen van de docenten volgden vragen van
enthousiast geworden ouders over de inzet van deze
vakken in het rooster en combinaties met andere
vakken. De schoolleiding gaf aan trots te zijn op de
ambities van de docenten van deze vakken.
Een van de uitkomsten uit de ouderenquête van vorig
jaar was dat ouders vinden dat er meer aandacht
zou moeten zijn voor brede talentontwikkeling van
de kinderen. Daarom zijn we als Ouderraad blij met
de manier waarop deze vakken gegeven worden op
school. We hebben kunnen ervaren dat er veel ambitie
is bij de docenten, dat deze vakken misschien meer
aandacht mogen krijgen in het curriculum en dat
het in ieder geval leuk is om er als ouders meer over
te weten. Het belangrijkste dat we aan deze avond
hebben overhouden is de gedachte dat het aanspreken
van hart, hoofd en handen van leerlingen ervoor kan

zorgen dat ze in hun totaliteit worden aangesproken,
en daardoor nu en in de toekomst het beste tot hun
recht zullen komen. 

VOX HIERONYMI

foto: Geert van Schoot

Kunst moet je vooral zien. Dus toonde docent Harald
van Voorst een selectie werkstukken uit klas 1 tot
en met 6. Het was mooi om zo mee te krijgen dat
kinderen helemaal vrijuit kunnen gaan en dit vak zien
als echt even iets anders tussen de veelal cognitieve
vakken. De kunstdocenten willen vooral bereiken dat
leerlingen ervaren dat ze uit het niets iets kunnen
maken en dat ze leren divergent te denken.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

hoofd en handen

PROFESSIONALISERING
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Docenten Grieks opnieuw
Vrijdagmiddag half vier, het Utrechts Stedelijk
Gymnasium stroomt langzaam leeg. Maar in lokaal
C1.04 zijn de lichten en het digibord nog aan. Drie
docenten blijven achter en kruipen zelf in de schoolbanken voor nog een uurtje les. Stefan Landman:
“De ene collega voetbalt, de ander zit op breien en
wij doen dit.”
DOOR SILVIA VAN EE

Krijgen jullie veel huiswerk?
[De groep lacht] “Ontzettend. Veel te veel!” Kootte:
“Het gaat in goed overleg, maar meestal schrijven we
verhaaltjes en doen we oefeningen.” Vaporis knikt
instemmend: “Ze zijn gek op grammatica, ze zijn daarin

e ‘nablijvers’ in de schoolbanken zijn Floortje

D Kootte, Stefan Landman en Paul van Uum,
!

docenten klassieke talen. Voor de klas staat Nikolas
Vaporis. Kootte is nog druk in de weer met de laatste
huiswerkopdrachten voor Grieks. Nieuwgrieks welteverstaan. Want de drie USG-vakdocenten zitten iedere
vrijdagmiddag vrijwillig in de schoolbanken om hun
kennis van de Griekse taal te moderniseren.
Wat heeft jullie doen besluiten om weer Grieks te leren,
werden je leerlingen beter dan jullie?
“Twee jaar geleden gingen we als begeleiders mee op
Griekenlandreis, maar we stonden met onze mond vol
tanden”, vertelt Kootte. “De meeste Grieken spreken
geen Engels en wij kunnen geen modern Grieks. We konden niet eens met de chauffeur praten, dat vonden we
zo oenig.” Van Uum: “Ik opperde het idee om een cursus
Nieuwgrieks aan de Volksuniversiteit te volgen. Daar
kwam ik met Nikolas in contact en ik vroeg hem of het
ook mogelijk was ons op school te onderwijzen. Daar
was hij meteen voor in. Zo zijn we najaar 2015 met z’n
drieën gestart met Griekse les op vrijdagmiddag.”
Waren jullie meteen enthousiast?
Van Uum: “Ja, en dat zijn we nog steeds. Het is heerlijk
om zelf in de banken te zitten en je hand op te steken.
Ik ga met een heel relaxed gevoel het weekend in.”
Landman vult aan: “Het is ook prettig om weer even na
te denken, om geprikkeld en uitgedaagd te worden. Ik
krijg er energie van, zie het als een hobby. De ene collega voetbalt, de ander zit op breien en wij doen dit.”
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“Ja”, zegt Landman, “er is een groot verschil tussen actief en passief taalgebruik in het moderne Grieks; lezen
is goed te doen, maar je merkt dat zelf produceren toch
aanmerkelijk moeilijker is.”

Merk je verschillen tussen het leren van een dode en een
levende taal?
Kootte: “Veel woorden en werkwoordstijden lijken op
elkaar, maar uitgesproken klinkt het toch anders.”

“"We zijn net echte leerlingen, maar
we doen wel onze telefoon uit"”
heel fanatiek zelfs, maar we lezen en praten ook veel.
Wist je dat het Nieuwgrieks begin negentiende eeuw is
voortgekomen uit de ontwikkeling om van verschillende
dialecten één zuivere taal te maken?”
”Nikolas mag veel strenger voor ons zijn”, meent Van
Uum. “We zijn net echte leerlingen: we praten door
elkaar, hebben ons huiswerk niet af.” “Maar als wij door

De docent over
zijn leerlingen
Niklas Vaporis is afkomstig uit Athene, heeft
wiskunde gestudeerd en woont sinds tien jaar
in Nederland. Zijn hulp bij het vertalen van
een dichtbundel bracht hem in contact met de
Volksuniversiteit. Daar waren ze op zoek naar een
docent Grieks die niet alleen Engels, maar ook
Nederlands kon. Wat hij vindt van de inzet en
kennis van zijn USG-‘leerlingen’? “Het zijn natuurlijk ervaren docenten en lesgeven in zo’n setting
als deze doe ik voor het eerst, dus dat was best
spannend. Maar de groep is zeer gemotiveerd en
dat maakt het ontzettend leuk. Met andere cursisten begin ik bij het begin, maar zij hebben al een
grote grammaticale basiskennis en woordenschat.
[Lachend] Het zijn mijn beste cursisten! En het
mooie is: ik kan van hen weer Nederlands leren.”

PROFESSIONALISERING

Passen jullie Nieuwgrieks ook in je eigen lessen toe?
Landman: “Ik verwijs er geregeld naar: ‘nu spreken ze
het zo uit of wordt het zo gebruikt’.” Kootte vertelt in
haar lessen leuke weetjes en woordjes. Van Uum: “Tijdens het avondprogramma op de laatste Griekenlandreis
hebben we een workshop Nieuwgrieks gegeven. De leerlingen vinden het hartstikke leuk om huis-tuin-en-keukengesprekjes te kunnen voeren.”

Is zo’n leertraject ook aan te bevelen voor andere vak
docenten?
“Docenten kunnen op school Italiaans volgen en sinds
een jaar wordt er ook Engels aangeboden”, zegt Kootte.
“Het is goed om te voelen hoe het is om leerling te
zijn, je te verplaatsen in hen”, vindt Van Uum. “Maar
ook om zelf iets nieuws te leren. Je moet met een taal
bezig blijven, anders vervliegt de kennis.” En allen zijn
het erover eens: professionalisering en persoonlijke
ontwikkeling is niet alleen goed voor de docent zelf,
maar ook de leerlingen zijn er bij gebaat. 

VOX HIERONYMI

elkaar praten, gaat het wél over de stof”, zegt Landman. “En wij doen onze telefoon uit! ”
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in de schoolbanken

arcel Schellekens maakte

M nadat het USG eind 2010 naar
!
de IBB-laan verhuisde, twee etsen
van het oude schoolgebouw aan
de Homeruslaan. Van de ets van
de achterkant van het pand zijn
nog vier exemplaren beschikbaar.
Wellicht zijn er onder de ouders

oud-USG-leerlingen die best zo’n
ets willen hebben; geïnteresseerden kunnen zich melden bij Leo
van Hofwegen, e-mail:
lhofwegen@usgym.nl.
De etsen (50 bij 65 cm) zijn te
koop voor 75 euro, de opbrengst
gaat naar de Stichting ALS.
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Grijp uw kans: nog vier etsen te koop

SMARTPHONEGEBRUIK

Jongeren en smartphones: ze lijken wel aan elkaar
vastgeplakt. Opvoeders én ouders moeten g renzen
aan het gebruik stellen, werd tijdens de informatieavond voor ouders van derdeklassers betoogd.
DOOR HANS REICHART

“
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foto: Annelien Nijland

Opvoeders moeten grenzen aan het mobielgebruik
stellen, stelde eerder die avond conrector en docent
filosofie Erik Kamerbeek in zijn verhaal voor de ouders
van leerlingen van de derde klas. Ook de school doet
dat, bevestigt hij. “De schoolregel is dat mobieltjes verboden zijn in de les, tenzij de docent het gebruik toestaat. Dat voorkomt dat mobieltjes ongehinderd worden
gebruikt en de les verstoren. Maar als de docent het
gebruik er van nuttig vindt, dan is dat natuurlijk prima.
Zo laat ik leerlingen bij filosofie een stelling appen in
maximaal 100 tekens, om ze te oefenen in beknopt en
helder formuleren.”
20

‘Kahoot’ is een ander voorbeeld van hoe de school de
mobiele telefoon inzet voor het onderwijs. Docenten
gebruiken die app voor een kennisquiz geregeld. De docent voert zelf de vragen in en de leerlingen geven via
hun mobiel de antwoorden. Antwoorden en reactietijd
worden automatisch vastgelegd. Het wedstrijdelement
zorgt voor “groot enthousiasme en dolle pret.”

unnen we alsjeblieft afspreken dat onze kinderen

K na tien uur niet meer met elkaar appen?” Een ver!
zuchting van bezorgde ouders op de introductieavond
aan het begin van het nieuwe schooljaar. Tot half een,
één uur gaat het vaak door. Hun kind wil geen bericht
missen, maar komt zo wel slaap tekort. Dat probleem
herkende de rest van de ouders wel. In een app-verbod
voor de late avond zien zij echter niets. Hun tip: voer
de regel in dat het mobieltje beneden blijft en dus niet
naast het bed ligt te zoemen. Niet langer de verleiding
om even te checken of er een nieuw appje is.
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Grenzen aan het mobieltje

ZEGEN EN VLOEK
Dolle pret met mobieltjes is niet vanzelfsprekend.
Mediawijsheid is een onderdeel van het programma in
klas 2, omdat daar problemen rond social media het
meest spelen. Hoe ga je om met internetpesten en waar
liggen de grenzen, hoe zorg je ervoor dat anderen niet
onbedoeld worden gekwetst?
Kamerbeek: “WhatsApp is soms een zegen en vloek
tegelijk. Wij proberen leerlingen te leren verstandig
om te gaan met hun mobiel, met het internet, met de
consequenties van het gebruik ervan en verwachten van
ouders hetzelfde. Maar dat is soms lastig, zeker thuis.
Ik denk dat ouders er goed aan doen om heel duidelijk
af te spreken met hun kind dat de mobiel tijdens het
huiswerk in een andere ruimte is. Dat is waar leerlingen overigens op school om vragen: laat ons studeren
in een lokaal met docent, dan weten we dat de mobiel
geen ‘gevaar’ is. Maar soms is de mobiel onderdeel van
het huiswerk, omdat leerlingen elkaar via WhatsApp of
Facebook helpen met leren: vragen, samenvattingen,
aantekeningen uitwisselen. Dat maakt het moeilijk voor
ouders om het gebruik in te schatten.”
Ouders klagen geregeld dat het nogal wat moeite kost
hun kind − oordoppen in, blik op het telefoonscherm
− te bereiken. “Ja, die mobiel belemmert vaak wat wij
noemen gewone communicatie. Voor leerlingen is die
mobiele communicatie normaal. Met z’n tienen in de
kantine rond de tafel op je schermpje kijken is ‘heel
gezellig’. Persoonlijk vind ik het terecht als ouders thuis
aan tafel geen mobiel dulden, of in een restaurant.
Maar geef je als ouder zelf het goede voorbeeld? Pubers
zijn daar zeer gevoelig voor.”
Ondertussen heeft de school niet het idee de waarheid
in pacht te hebben, aldus Erik Kamerbeek: “Bedenk dat
ook wij zoekende zijn…” Dat geldt ook voor ouders nog
wel even. 

IN DE BANDBREEDTE

voorgelegd. Aad Gordijn (AG) begeleidt leerling
vereniging Eureka, die zich bezighoudt met robotica, en
Claire Smulders (CS) is docent Chinese taal en cultuur.
Hoeveel leerlingen doen er mee?
AG: “Eureka bestaat op dit moment uit een groep
actieve tweedeklassers die sinds het begin van dit
schooljaar voorbereidingen treffen om aan de First Lego
League deel te nemen. Dit is een roboticacompetitie
waarin van Lego gebouwde robots bepaalde taken
moeten uitvoeren.”
CS: “Leerlingen kunnen Chinees doen in de leerjaren 1
t/m 4. Er doen veertien leerlingen uit klas 1 mee, zeven
uit klas 2, vijftien uit klas 3 en vier uit klas 4. Leerlingen besluiten jaarlijks of ze doorgaan met Chinees.”
Hoe gaat het eraan toe tijdens die uren in de band
breedte?
AG: “Temidden van een uitgerolde wedstrijdmat
(een replica van het parcours waarop de robot tijdens
de voorronde moet presteren), een laptop en een
heleboel Lego (waaronder een educatieve Lego Mindstorms-set) werken en overleggen ze. Vaak staan er wat
nieuwsgierige leerlingen of docenten omheen. Langzaam wordt de robot steeds geschikter om zijn taken
uit te voeren. Zo moet hij bijvoorbeeld koeien voeren
en melken, mest opruimen en een zeehond redden.”
CS: “In de les Chinees ontwikkelen leerlingen taalvaardigheid. Zowel spreek-, lees-, luister- als schrijfvaardigheid komen aan bod. Daarnaast krijgen ze les over de
Chinese bevolking en cultuur.”

Wat vinden de deelnemers ervan?
AG: “Ze zijn erg betrokken en enthousiast en hebben
al veel tijd geïnvesteerd in het project. De sfeer is
ontspannen en hoewel er soms scherpe strategische
discussies worden gevoerd, blijft meedoen belangrijker
dan winnen.”
CS: “Leerlingen zijn ontzettend enthousiast! Met name
over de cultuurlessen en de lessen waarin levensechte
situaties gesimuleerd worden bij het trainen van spreekvaardigheid. Soms vinden ze het lastig om de discipline en tijdsinvestering op te brengen om het Chinese
schrift te leren, maar eenmaal onder de knie kicken ze
wel op het feit dat dit ‘vreemde’ schrift hen niet meer
zo vreemd is.”
Wat is het resultaat van deze bandbreedte-activiteit?
AG: “Na de regionale voorronde van de First Lego
League (eind november) zal de robot op school te zien
zijn. Bijvoorbeeld in het kader van roboticamodules en
tijdens het Open Huis. Eureka is trouwens nog op zoek
naar enthousiaste nieuwe leden.”
CS: “Leerlingen kunnen de internationaal erkende HSK
1 en HSK 2 examens (Hanyu Shuiping Kaoshi: Chinese Proficiency Test) doen aan het Confucius Instituut
(Universiteit Leiden). Het HSK-diploma is vergelijkbaar
met het DELF-diploma en het Cambridge Certificate.
Over het algemeen halen onze leerlingen hoge cijfers
voor dit examen. Over twee jaar doet de eerste groep
die ooit op het USG de HSK-examens gehaald heeft,
eindexamen. Het zou mooi zijn als op de eindcijferlijst
ook het examen Chinees komt te staan. Op dit moment
doen leerlingen op het USG nog niet het officiële Nederlandse VWO-eindexamen Chinese taal en cultuur.” 
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e hebben twee docenten die bij een bandbreed-

W te-activiteit betrokken zijn een aantal vragen
!

Eureka won de Hardy Spirit Award (aanmoedigingsprijs) tijdens de
regionale voorronde van de First Lego League
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DOOR CHANTAL WILHELMUS
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Het achtste en negende uur zijn geen reguliere
lesuren, maar maken deel uit van de ‘bandbreedte’,
aldus de schoolgids. Deze uren zijn beschikbaar
voor – vrijwillige en verplichte – activiteiten zoals
vergaderingen door leerlingen, activiteiten in het
kader van het Homerusprogramma en ondersteuning
van leerlingen. In deze nieuwe rubriek bekijkt de
Vox wat er zoal gebeurt in de bandbreedte.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Robotica en Chinees

THEMADAG XL

Social media,Verlichte planten
REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Normaliter wordt de lesstof op het USG in afzonderlijke vakken en in afzonderlijke lessen gepresenteerd. Vrijdag 18 november werd dit eens flink
doorbroken met de ‘Themadag XL’. Elke jaarlaag dook
deze dag in één maatschappelijk, sociaal of historisch thema, en de eerste klas ging op aardrijkskunde-excursie in de stad. Zo kregen de leerlingen in
één dag een brede visie op het onderwerp, doordat
het vanuit meerdere perspectieven werd belicht.

DAG VAN DE VERLICHTING (KLAS 4)
De vierdeklassers hadden hun ‘Dag van de Verlichting’. Omdat de Verlichting een belangrijke historische
periode was qua wetenschap, democratische revoluties en filosofie, was het goed er ruim aandacht aan
te besteden. Maar de Verlichting is ook actueel, nu er
een maatschappelijk debat woedt over de vermeende
botsing tussen de westerse cultuur en onder meer de
islam, waarbij volgens sommigen zaken als vrijheid en
het individu in het geding zijn.
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foto's: Geert van Schoot
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SOCIALMEDIADAG (KLAS 2)
Scholieren kunnen niet meer zonder social media. Ze
communiceren via Whatsapp, Snapchat, Twitter, Instagram en Facebook. Meestal is het onschuldig, zoals
huiswerk doorgeven, maar er zit ook een ‘donkere kant’
aan socialmediagebruik. Tijdens drie mentorlessen −
voorafgaand aan de themadag − gingen de leerlingen
met elkaar in gesprek over social media, maakten ze afspraken over goed gebruik en bespraken ze de gevolgen
bij verkeerd gebruik. Uiteindelijk werkten ze in kleine
groepjes aan een project (poster maken, filmpje maken,
twitterwall, quiz, do’s and don’ts et cetera) dat op 18
november gepresenteerd werd aan hun ouders. Tijdens
de themadag zagen ze ook de voorstelling ‘Klappen voor
Bart’. Hierin vertelt Bart, met humor, over zijn pestverleden. Ons doel is op deze manier zowel onze leerlingen
als hun ouders op een goede manier socialmediawijs te
maken! (Charissa Zwiers)

DAG VAN DE DEMOCRATIE (KLAS 3)
Een belangrijke taak van het voortgezet onderwijs is
het opleiden van leerlingen tot ‘democratische burgers’.
Scholieren moeten het nieuws kunnen duiden, een onderbouwde mening kunnen vormen en later een passende stem uitbrengen. Maar wat is een democratisch burger? Of preciezer nog, wat is democratie? De Dag van
de Democratie liet derdeklassers leerlingen kennismaken
met de belangrijkste aspecten van de democratie. Leerlingen volgden workshops over bijvoorbeeld de vrijheid
van meningsuiting, de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de blijvende invloed van het Romeinse recht. Er
werden gastlessen verzorgd door politieke vluchtelingen
en oud-politici Klaas de Vries en Paul Rosenmöller. De
dag eindigde met een ludieke filmvertoning in theater ‘t
Hoogt. (Paul van Uum)

Docent Walter van der Heijdt geeft uitleg over planten uit de Verlichting in de workshop 'Natuurwetenschap in de 18e eeuw'.

THEMADAG XL

DAG VAN DE WISKUNDE (KLAS 5)
Al vele jaren doet het USG mee aan de Wiskunde
A-lympiade en de Wiskunde B-dag. Ook dit jaar werkten vijfdeklassers de hele dag (in zelf samengestelde
groepjes) aan een wiskundige opdracht. Het doel van
de dag was om oplossingen te vinden voor een complex
wiskundig vraagstuk. Leerlingen leverden een werkstuk
in met de oplossingen of suggesties die zij hebben
bedacht. Om een goed werkstuk te produceren moest
er behalve goed samengewerkt ook vooral creatief en
origineel gedacht worden. Ook het precies formuleren
van aanpak en resultaat was een van de uitdagingen
deze dag. Het resultaat telt mee voor het schoolexamen; de beste werkstukken worden ingezonden naar de
landelijke wedstrijd. (Gert Welleweerd)
DAG VAN DE TOEKOMST EN CARRIÈRE (KLAS 6)
Een handjevol leerlingen weet lang voordat decanen
of ouders er überhaupt over beginnen wat ze willen
doen na de middelbare school. Maar het gros heeft
meer moeite met het kiezen van een geschikte studie.

Gevolg: helaas stoppen nog steeds veel studenten
tijdens hun eerste studiejaar. Tijdens de themadag voor
klas 6 hebben we een poging gedaan de leerlingen te
ondersteunen in dit ingewikkelde keuzeproces. Ouders
en oud-leerlingen zijn bereid gevonden workshops
te verzorgen over hun studie en verdere loopbaan.
Hierdoor hebben alle zesdeklassers en een handvol
doublanten uit klas 5, twee beroepen-workshops naar
keuze gevolgd. Daarnaast hebben alle leerlingen een
workshop gevolgd met een psychologisch tintje, om
iets meer inzicht te krijgen in zichzelf. De middag werd
afgesloten met een netwerkborrel waar de ervaringsdeskundigen en de leerlingen de gesprekken konden
voortzetten onder het genot van een glaasje fris. 
(Bernice van Staalduine)

Brugklassers krijgen in het stadskantoor uitleg van aardrijkskunde
docente Deby Ondaatje over het stationsgebied.
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Alle leerlingen volgden een workshop bij geschiedenis, waar de algemene historische achtergrond werd
geboden. Daarnaast kozen zij drie workshops over onder
meer de filosofen Kant en Paine, het boek Gulliver’s Tra
vels en de opkomst van de moderne natuurwetenschap.
Bij alle workshops werd geprobeerd het actuele karakter
van de Verlichting duidelijk te maken.
(Erik Kamerbeek)
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Oud-GroenLinksfractievoorzitter Paul Rosenmöller geeft een gastles over democratie.
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en netwerkborrel met fris

EEN SCHOOLDAG VAN...
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Kantine: ruim honderd
Sinds drie jaar runt Mireille Bakker de schoolkantine. Ze heeft het USG op de kaart gezet met de
‘alsjeblieft-koek’. Maar belangrijker is natuurlijk
dat ze elke dag leerlingen en personeel voorziet van
versbelegde broodjes, goede koffie en onweerstaanbare chocoladekoeken.
DOOR MARIEKE VAN OSCH

ireilles werkdag begint om half negen ’s morgens.

M Ze zet de oven en de grill aan en haalt wisselgeld
!

bij de conciërges. Zodra de oven op temperatuur is,
gaan de broodjes erin. Intussen vult ze het buffet bij:
blikjes frisdrank, fruit, lolly’s, instant noedelsoep en
vooral... koeken. Ze verkoopt er ruim honderd per dag.
Er zijn drie varianten: chocola, dubbele chocola en
havermout-rozijn. Die laatste liep wat minder. Ten onrechte, vond Mireille. Daarom heeft ze, toen ze met een
partij gebroken koeken zat, een proefactie gehouden.
De leerlingen mochten gratis een stuk havermout-rozijnkoek proeven. De actie was een succes: de verkoop
is vervijfvoudigd.
De leerlingen mogen dan wel fan zijn van de koeken, de
lolly’s en de frisdranken, dat zal niet voor alle ouders
gelden. Sommigen vragen zich waarschijnlijk af of een
school zulke producten moet verkopen. Toch is er wel
degelijk sprake van beleid op dit vlak. Half november
voerde het Voedingscentrum een scan uit en adviseerde de school hoe om te gaan met alle verleidingen in
de buurt: Jumbo, Domino’s Pizza, enzovoort. Ook de
automaten die in de school staan (die beheerd worden door een ander bedrijf dan de kantine) zijn hierin
meegenomen. De Ouderraad wordt betrokken bij de
uitkomsten van dit onderzoek en zal tot een aantal
richtlijnen komen. Op dit moment worden er zo min
mogelijk gefrituurde producten aangeboden en een
bepaald percentage van het assortiment moet gezond
zijn. Wat misschien ook helpt: Mireille zet met opzet
geen prijskaartjes bij het snoep. Dat maakt, zeker voor
verse eersteklassers, de drempel nét wat hoger om het
aan te schaffen.

je noemt een uitdaging. Als er op school niets lekkers
te koop is, steken de leerlingen immers massaal de
straat over voor roze koeken en chips. Daarom is er nu
gekozen voor een mix van lekker en gezond. Het een
hoeft het ander trouwens niet uit te sluiten; dat blijkt
wel uit de populariteit van het broodje pesto-mozzarella-tomaat. Naast deze topper staan er onder meer
wraps, panini, tosti’s en smoothies op de kaart. In
principe is het een standaardkaart, maar Mireille krijgt
van haar werkgever (niet het USG, maar een klein
cateringbedrijf) de vrijheid om te experimenteren met
andere broodjes en snacks. Een voorbeeld van zo’n
nieuw product is het kaneelbroodje. Ook op promotiegebied mag ze haar eigen koers varen. Zo wil ze meer
gebruik gaan maken van social media. Ze is van plan
om via Facebook nieuwe producten onder de aandacht
te brengen, bijvoorbeeld door een broodje van de week
te introduceren.
Een opvallende nieuwe ontwikkeling is de koffie. Vorig
jaar verkocht Mireille die nauwelijks, hoewel hij veel
lekkerder is dan de koffie uit de automaat. Sinds ze de
koffie meer promoot en hem verkoopt in een kartonnen
beker met deksel (à la Starbucks), is de omzet flink
gestegen. Ze denkt nu over speciale USG-bekers, om de
koffie nog aantrekkelijker te presenteren.

PESTO-MOZZARELLA-TOMAAT
Er komen dus plannen voor een gezonde schoolkantine
volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Maar
dat is − met een Jumbo pal tegenover de school − wat

BESTELLEN VIA WHATSAPP
Op dinsdag en donderdag komt rond half tien de
leverancier de voorraad aanvullen. De bezorgers zetten
de keuken vol met blikken koffie, pakken thee, fruit,

MIREILLE BAKKER
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MAARTEN-MENU
De tweede pauze is het drukste moment van de dag.
Alle broodjes worden ter plekke vers belegd, dus soms
moeten leerlingen even wachten. Gelukkig krijgt Mireille hulp: Sophie uit 4B assisteert haar. Er zijn veel
gegadigden voor deze taak, maar Mireille werkt graag
met één vaste hulp. Vorig schooljaar was dat Maarten
Verduin, die inmiddels eindexamen heeft gedaan. Ter

ere van Maarten biedt Mireille nog wel het Maarten
menu aan: een Italiaanse bol met pikante kip en een
blikje cola, samen voor drie euro.
Soms mopperen leerlingen als ze lang moeten wachten
in de rij, maar over het algemeen zijn ze rustig en beleefd. De ‘alsjeblieft-koek-actie’ heeft nog steeds effect:
hij houdt iedereen scherp, maar met een knipoog.
Natuurlijk zijn lange rijen bij het buffet voor niemand
prettig. Daarom wordt nu onderzocht of contactloos
betalen een mogelijkheid is. De leerlingen begrijpen
dat er regels zijn (zoals ‘geen tassen op de balie’) en
houden zich eraan. Leerlingen die zich misdragen in de
rij, wijst Mireille terecht: ‘Ga maar uit de rij en kom pas
terug als je weer normaal kunt doen.’ Maar dat is zelden
nodig. Ze vindt de sfeer op het USG leuk en gemoedelijk. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar
om: leerlingen, docenten en het overige personeel.
Rond twee uur, na de derde pauze, gaat de kantine dicht. Mireille ruimt de keuken op en maakt alles
schoon. Tegen kwart voor drie zit haar werkdag erop,
tenzij er nog catering nodig is voor een overleg of een
ouderavond. Dan blijft ze op school, omdat het niet de
moeite is om tussendoor op en neer te rijden naar haar
woonplaats Amersfoort. Daardoor maakt ze soms lange
dagen. Maar het voordeel van werken op het USG is dat
ze alle schoolvakanties vrij heeft, wat erg handig is nu
haar eigen kind naar school gaat. 
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zakken rucola, blikjes frisdrank, potten pesto en diepgevroren broodjes en koeken. Mireille bergt alles op en
helpt tussendoor leerlingen en docenten die een beker
koffie of een koek willen kopen.
Om tien uur wordt het druk: de eerste pauze is begon
nen. Het is drukker dan vroeger, merkt Mireille. Ze
denkt dat het komt doordat de nieuwe lichtingen
leerlingen niet beter weten dan dat er een kantine is.
De leerlingen die nu van school zijn, zijn begonnen op
een school zonder kantine. Het zat wat minder in hun
systeem om in de pauze een broodje te halen.
Na de eerste pauze maakt Mireille alle werkoppervlakken schoon en vult ze het buffet weer bij. Verder maakt
ze de bestellingen klaar. Docenten kunnen voor elf
uur ’s ochtends via WhatsApp een bestelling plaatsen
en doorgeven hoe laat ze die willen ophalen. Salades
maakt Mireille sowieso alleen op bestelling, om te voorkomen dat ze eten moet weggooien.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

koeken per dag

LOKALEN

Een van de uitkomsten van de enquête die de Ouderraad vorig schooljaar onder ouders hield, was dat de
aankleding van de school wel wat gezelliger mocht
(maar ja, die ouders zitten toch niet op het USG?).
Wij maakten een rondje om eens te zien wat leraren
zelf organiseren om hun klassen aan te kleden. Conclusie: het valt best mee met die ongezelligheid.

MAATSCHAPPIJLEER
Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen, nog met Hillary 2016
button op, laat enthousiast zijn lokaal zien. Het hangt
vol met verkiezingspamfletten. We krijgen meteen een
lezing over de ontwikkeling van deze posters. Tegenwoordig zien we hoofden op de verkiezingsposters
met vetgedrukt de partij, terwijl in het verleden niet
eens de naam van de partij, laat staan de lijsttrekker
genoemd werd. Weer wat geleerd.

ENGELS
Mirjam van Werkhoven heeft een lokaal waarvan de
ramen niet open kunnen. In de zomer is het er dan ook
een soort sauna. Vorig jaar hebben leerlingen, tijdens
de lustrumactiviteiten, zelf een raam geschilderd. Zo is
de suggestie dat buitenlucht aanwezig is toch gewekt.
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SCHEIKUNDE
Baukje Düking heeft een duidelijke mening over
gezelligheid en effectiviteit. De muren langs het bord
moeten leeg zijn. Geen afleiding, maar rust. Lastig is
al de stellingkast voor tassen die naast het bord staat,
maar ja, die is er voor de veiligheid, want de vlucht
route moet gewaarborgd.

DOOR MARIKEN BOKELOH
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Bowie, boeken en Berlijn: de

KAMER A 0.07
In de kamer van facilitair manager en muziekliefhebber Leo van Hofwegen hangt sinds de zomer van 2013
een wisseltentoonstelling van platenhoezen, de USG
Muziekencyclopedie. Wie wil mag een hoes omwisselen,
als er maar een verhaal achter de nieuwe hoes zit. De
vreemdste hoes die er heeft gehangen was een elpee
van De Veulpoepers. Van Hofwegen vond de bijzonderste wand die met alleen maar David Bowie. Momenteel
hangen er allemaal vrouwen.

LOKALEN

DUITS
Linda Kraan heeft haar lokaal goed volgehangen. Berlijn
is prominent aanwezig, zonder speciale reden overigens.
Er is maar één poster omgekruld door langsschurende
rugzakken. Wunderbar, ze heeft het op andere scholen
wel eens anders meegemaakt.

VOX HIERONYMI

GESCHIEDENIS
Ingrid van Veggel zit huiswerk na te kijken
in haar klas. Het lokaal is net geschilderd, posters
ontbrekend daarom nog. Er staat wel een oude
lessenaar, ook sfeervol.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

MEDIATHEEK
De dames van de mediatheek, Ellez Hartman en
Ida Verveen, doen echt hun best om het gezellig te
maken. Er worden boeken uitgestald en posters aan de
muren geplakt.

DECANENKAMER
Gymleraar en decaan Emiel van Rijsewijk vindt het
wandje in de decanenkamer, behangen met overblijfselen uit het tekenlokaal, wel gezellig. Al kijkt hij er
eigenlijk nooit naar… Het portret van zijn dochtertje
op zijn bureau staat meer in zijn gezichtsveld.
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LATIJN
Paul van Uum zag zijn kans schoon toen een computerlokaal werd ‘geannexeerd’ als lokaal voor Latijn. Hij
plakte, nog voor de leerlingen terug waren van vakantie, de muren vol met klassieke beelden. Heel netjes
trouwens, de bovenkanten lijnen.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

aankleding van het USG

BOEKENTIPDRIE
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Als ik dan moet kiezen...
In de rubriek 'De Boekentipdrie van...' vertelt in
ieder nummer van de Vox een USG’er over drie favoriete boeken. Deze keer de eer aan conrector/docent
filosofie Erik Kamerbeek, die graag leest en wat
extra tips in zijn tekst heeft gesmokkeld.
DOOR ERIK KAMERBEEK

at mijn favoriete boek of film of eten is weet ik

W nooit, want er zijn altijd meerdere en bovendien
!
wisselende boeken die ik heel mooi vind, eten dat ik
erg lekker vind, enzovoort. Als het moet dan een boek
uit elk van de drie gebieden waar ik liefhebber van ben:
geschiedenis, filosofie en literatuur.

1. GESCHIEDENIS: AUKE VAN DER WOUD,
HET LEGE LAND
Auke van der Woud schreef ooit Het lege land,
een proefschrift over de ruimtelijke orde in
Nederland rond 1800 (in herdruk verkrijgbaar).
Klinkt waarschijnlijk verpletterend oninteressant,
maar hij wist het boeiend, actueel en vloeiend te
schrijven. Een klassieker over hoe Nederland er
200 jaar geleden uitzag als je er zou rondreizen,
met een landschap dat er anders uitzag dan wij
meestal denken. Later verschenen Een nieuwe
wereld en De nieuwe mens, over de modernisering
van Nederland in de negentiende eeuw. Over
de jetlag van tien minuten als je met de trein
van Amsterdam naar Zwolle reed, modepaleizen,
de klompendans en het echte Nederland,
visuele cultuur, opkomend
individualisme en andere zaken
die onze tijd verhelderen
en relativeren, alles in
een uiterst onderhoudende
stijl. U dacht dat wij in
een ‘tijd van ongekend
snelle maatschappelijke
veranderingen’ leven?

2. FILOSOFIE: MARKUS GABRIEL,
WAAROM DE WERELD NIET BESTAAT
De jonge Duitse filosoof Markus Gabriel schreef een
kleine bestseller, Waarom de wereld niet bestaat,
dat wil zeggen noties over het concept ‘wereld’ als
een alomvattende e ntiteit. Leve het Nieuwe Realisme, weg met het p ostmodernisme (‘iedereen zijn
eigen waarheid’)! Laat u niet intimideren door begrippen als ‘zinveldontologie’, Gabriel schrijft helder over feiten en een zinvolle manier van denken
en spreken over de bestaande zaken in en om ons
heen. De wereld, dat wil zeggen alle dingen die er
zijn, bestaat niet louter als construct in ons hoofd,
maar daadwerkelijk en dat biedt de mogelijkheid om
met kracht en consequentie over
alles te c ommuniceren. (Lees
ook Tinneke Beeckmans Macht en
onmacht. Een verkenning van de
hedendaagse aanslag op de Ver
lichting: praktischer, dringender,
actueler én eveneens een kritiek
op het postmodernisme.)

3. LITERATUUR: A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, TONIO
Op literatuurgebied noem ik Tonio van A.F.Th.
van der Heijden, samen met De helleveeg. Beide
on-Nederlands goed verfilmd en beide in typische
stijl: vertellend zoals hij dat kan, indringend,
gevoelig maar niet sentimenteel, rauw maar niet
grof. Nee, zakdoeken zijn niet nodig, want Van der
Heijdens verhaal over verdriet overstijgt gemakkelijke tranen. Ook omdat hij
(net als in De tandeloze tijd)
behalve de gekte de humor van
onze dwaze levens, vooral van al
die wonderlijke personages die
wijzelf zijn en die onze families
bevolken, ziet en ze meesterlijk
kan weergeven.
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(Heb ik toch minstens zeven tips gegeven…)

