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olgens recent onderzoek van het Sociaal en Cultu

V reel Planbureau gebruiken jongeren van 13 tot 19
!

jaar per dag gemiddeld 7 uur en 42 minuten media
(telefoon, tv, computer, krant). Geen wonder dat veel
ouders worstelen met de mediaopvoeding van hun
kind. Dat de Ouderraad half november een avond over
beeldschermverslaving organiseerde, was dan ook een
schot in de roos: er kwamen bijna 200 ouders op af. De
eerste vraag die Kelly Roelofs van de stichting Be Aware
stelde, was welke woorden bij de aanwezigen opkwamen
als ze aan de combinatie ‘puber en mobiel’ dachten. De
antwoorden waren veelzeggend: vastgeplakt, comateus,
onbereikbaar, verspilling van tijd, wachten, oplaad
stress. Roelofs maakte meteen duidelijk dat we van haar
dé oplossing niet hoefden te verwachten, maar ze kon
ons wel wat tools en handvatten geven. Voor al die
ouders die constant tegen hun kinderen roepen ‘doe
dat ding weg’ en die de ouderavond misten: verderop
in deze Vox vindt u een aantal van haar tips.
Niet alleen de Ouderraad bekommert zich om smart
phonegebruik, ook de school doet dat. Sinds dit school
jaar hangen in alle lokalen telefoontassen. Bedoeld om
in de onderbouw het telefoongebruik tijdens de les te
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beperken en de concentratie te vergroten. Ons nieuwe
redactielid Fedde Lok (leraar Nederlands op het USG)
schreef er een artikel over, en veronderstelt dat school
misschien wel een goede plek is om ‘smartphonedis
cipline’ te leren. Leerlingen lijden tegenwoordig vaker
aan stress dan een aantal jaar geleden. Dat komt door
dat ze op allerlei terreinen druk ervaren, zoals school,
sport, bijbaantjes en − ja, daar is ie weer − door hun
smartphone en socialmediagebruik. Conrector Erik
Kamerbeek vertelt hoe het USG met dergelijke gestreste
leerlingen omgaat. Uiteraard laten we u in deze Vox
kennismaken met Marieke Folkers, de nieuwe rector, die
als kleuter al schooltje speelde. Zij is vol enthousiasme
aan de slag gegaan met het uitbouwen van de op
het USG al ingezette onderwijsvernieuwingen. Naast
personalisering van het onderwijs is ‘formatief toetsen’
zo’n nieuwigheid. Ook daar leest u in dit nummer over.
Daarnaast in deze Vox natuurlijk ook weer vaste rubrie
ken zoals het nieuwsoverzicht, de rubriek Om en om
(docente Frans Sonia van den Broek: “Leerlingen zijn
mensen die aandacht en liefde nodig hebben”) en de
boekentipdrie. Er valt dus genoeg te lezen in dit nieuwe
nummer. Mocht u willen reageren, dan kan dat via
redactievoxhieronymi@gmail.com.
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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Voorwoord

Doordeweekse dag, na schooltijd. Puber 1 hangt op
de bank, iPad voor z’n neus, telefoon in z’n hand.
Er wordt genetflixt, de zoveelste aflevering van
Modern Family – Engels ondertiteld, dat wel. Puber
2 heeft een luie stoel voor de tv en Playstation
geschoven om te gamen, onderwijl converserend met
een klasgenoot, die een paar straten verder voor een
scherm zit. Puber 3 (nou ja, pre-puber, want groep
8) ligt op een paar kussens op de grond en voorziet
Snapchatfoto’s van de andere pubers van gekke effecten. Tussen de bedrijven door wordt er geappt en
gechat. Kortom: tableau van de hedendaagse jeugd.
Dan wordt de rust wreed verstoord. Er komt een
ouder binnen, roepend dat het mooi is geweest, weg
met al die schermen, ga iets doen met je leven en
moet er eigenlijk geen huiswerk worden gemaakt?
De pubers zuchten: zaten ze net zo lekker te chillen,
krijgen ze weer dat gezeur. Herkenbaar?

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Doe dat ding weg!

Inhoudsopgave
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O derd dagen nog niet voorbij. Op het moment van
!

4

verschijnen van deze Vox wel. De eerste honderd dagen
van een nieuwe directeur, het is een bijna magische
periode. De beroemdste eerste honderd dagen zijn die
van Franklin D. Roosevelt als Amerikaans president
in 1933. Als een wervelwind ging hij aan de slag,
waarmee hij veel voor elkaar kreeg, maar ook op verzet
stuitte. Dat laatste wilde ik natuurlijk voorkomen,
lekker aan de slag wilde ik wel heel graag. Ik wist
natuurlijk dat ik op een school terechtkwam waar het
allemaal loopt. Waar zoveel goede mensen zitten dat
iedereen weet wat hij moet doen. Terwijl ik in mijn
vorige baan de eerste weken van elk schooljaar vooral
bezig was om brandjes te blussen en oplossingen te
zoeken voor praktische zaken, kon ik hier de eerste
dagen genieten en af en toe denken ‘wat zal ik eens
gaan doen vandaag?’ Voor mij ongekend en een
verademing. Daarnaast heb ik het als een luxe ervaren
om te luisteren, te kijken, vragen te stellen en zo de
cultuur van het USG te leren kennen.

p het moment van schrijven zijn de eerste hon

Natuurlijk wordt van mij verwacht dat ik vanaf dag één
ook de rector ben. Dat betekent dat er zorg moet zijn
voor team, leerlingen en ouders. Helaas zijn we deze
eerste maanden geconfronteerd met flink wat ziekte in
het team en dat heeft impact op iedereen. Ik ben er
trots op dat het zo samen wordt gedragen en dat het
USG zo één kan zijn.
In de school zie ik dat het leeft en bruist. Er gebeurt
zo ontzettend veel dat ik, terwijl ik typ, steeds denk
‘o ja, dat was er ook’. De leerling staat centraal en het
valt me op dat er steeds wordt gedacht vanuit de leer
ling. Is iets goed voor hem of haar? Ja? Dan doen we
het. Zo kijken we hoe we de zelfstudieweken kunnen
optimaliseren en kunnen doortrekken naar het ‘regulie

Er gebeurt ontzettend
veel op het USG,
het leeft en bruist hier
re’ lesprogramma en worden verschillende manieren van
formatief toetsen uitgeprobeerd. Ook om juist weer aan
te sluiten bij wat het beste bij de leerling past.
En dat dus allemaal al in die eerste honderd dagen.
Tijdens het schrijven van dit stuk merk ik dat mijn en
thousiasme alleen maar toeneemt. Ik kan niet wachten
op de volgende honderd dagen. Of misschien moet ik
meteen maar zeggen 100 x 100… Ik kijk ernaar uit!
Marieke Folkers, rector

De school gaat dit jaar van
start met 914 leerlingen en bijna
100 medewerkers. Nieuwe docenten
zijn Steven van de Laan (natuur
kunde), Marc de Hei (economie),
Jolijn Gerritsen (klassieke talen),
Erik de Goede (economie), Harald
Teeuwen (scheikunde) en Rob van
Seters (vervanging wiskunde). Verder
zijn er twee nieuwe stagiairs: Erlyn
Hesseling (Cambridge Engels) en Tijn
Meulenberg (geschiedenis). En er is
natuurlijk een nieuwe rector:
Marieke Folkers.
24 augustus Leerlingen leverden een
bijdrage aan de ‘Ouderdom Experi
ence’, een educatieprogramma over
ouderdom, ter ere van de viering van
650 jaar Bartholomeus Gasthuis. Dit
verzorgingshuis is ‘geadopteerd’ door
het USG.
7 september Try-out van de voorstelling
Close Call voor tweedeklassers. Dit
was een bigbandspektakel waar de
leerlingen aan konden bijdragen met
een speciale app op hun telefoon.
11-16 september Maar liefst drie reizen
deze week: zesdeklassers met Duits
bezoeken Hamburg, een groep vijfde
klassers maakt een literatuurreis in
Engeland en de nieuwe eersteklassers
gaan naar Terschelling (foto 1).
15 september Onderbouwdebatteam
Agora wint het Unicef Kinderrechten
Debattoernooi, dat wordt gehouden
in de Ridderzaal in Den Haag.
20 september In het kader van de Duitse
verkiezingen bezoekt de ‘Wahlwagen’
het USG. Leerlingen uit de vijfde klas
krijgen presentaties over de grootste
partijen en maken zelf verkiezings
21 augustus

posters bij de partijprogramma’s.
20 september De school neemt een
nieuw computersysteem in gebruik.
21 september De ELOS-groep uit de
derde bezoekt de voormalige Wolven
plein-gevangenis.
26 en 27 september Excursie op de fiets
naar Amerongen voor vijfdeklassers
die U-talent of aardrijkskunde doen.
Onderwerp is landschapsecologie.
1 oktober Een docentendelegatie doet
mee aan de Singelloop Utrecht
(foto 2).
5 oktober Omdat basisschoolleerkrach
ten vandaag staken, komen veel
kinderen van USG-docenten met hun
ouders mee naar school (foto 3).
13 oktober Schoolfeest in Stairway
to Heaven.
23 oktober De Junior Academie gaat
weer van start. 170 groep 8’ers die
extra uitdaging kunnen gebruiken
komen zich op het USG bezighouden
met onder meer forensische weten
schap, retorica en sterrenkunde.
6 november NASA-ingenieur Paulo Younse
bezoekt de school om natuurkunde
leerlingen uit de vijfde en zesde te
vertellen over zijn werk aan robots
voor ruimteonderzoek.
9 november De landelijke dag van de
Franse taal opent feestelijk op het
USG.
16 november Interactieve ouderavond
over beeldschermverslaving.
17 november Themadag XL (ieder
leerjaar heeft zijn eigen thema).
23 november Fama organiseert een
excursie naar de Beurs in Amsterdam
voor een groep economieleerlingen
uit de bovenbouw (foto 4).
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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.

Ik kon de tijd nemen het team te leren kennen, maar
ook alle andere partijen die rondom het USG staan.
In de eerste schoolweek hadden we de eer koningin
Máxima te ontmoeten ter ere van het 650-jarig bestaan
van het Bartholomeus Gasthuis. Ik heb ervan genoten
een nachtje mee te gaan op brugklaskamp. Het was fijn
te zien dat de informatieavonden zo goed bezocht zijn
en dat ik op deze manier al veel ouders heb ontmoet.
Maar ook tijdens andere ouderavonden (denk aan de
HPG-ouderavond en de profielwerkstukavond) zie ik dat
de betrokkenheid groot is. Daar geniet ik van, want
uiteindelijk zijn we er samen voor uw kind!

VOX HIERONYMI

Afgelopen winter wist ik dat ik in augustus de
nieuwe rector van het USG zou worden. Al voor de
vakantie had ik via verschillende kanalen contact
met de school en heb ik mijzelf kunnen voorstellen.
Ik rondde, met alles wat ik in me had, mijn baan op
Curaçao af om met nog meer enthousiasme en plezier
te kunnen starten in Utrecht. Wat keek ik ernaar uit,
eindelijk was het 14 augustus en kon ik beginnen!
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De eerste honderd dagen
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VAN DE RECTOR

Sinds dit schooljaar hangt in elk lokaal een tas met
dertig vakjes. Het lijkt wel een opbergzak voor heel
veel kleine peuterschoentjes. Alleen is de zak niet
voor schoenen, maar voor smartphones bedoeld.

Een team van leerlingenvereniging Agora won op
‘Kleine Prinsjesdag’ het Unicef-debattoernooi in
de Ridderzaal. Daarna ontmoetten ze de ministerraad. Twee van de winnaars, Frits Geelhoed en Eli
Verweijmeren, vertellen over hun ervaringen.

harissa Zwiers, gymdocent, anti-pestcoördinator

C en eersteklasmentor, ontdekte de ‘telefoontas’ via
!
Facebook. Ze raakte er al snel van overtuigd dat zo’n
tas een oplossing zou kunnen zijn voor een probleem
waar veel docenten mee kampen: jongere leerlingen
die in de les te veel afgeleid raken door hun smart
phone (oudere leerlingen zijn wat gedisciplineerder).
Bovendien sturen ze elkaar appjes of maken ze stiekem
filmpjes of foto’s van elkaar (wat tegen het schoolbe
leid is). Zonder duidelijke context kunnen deze bericht
jes verkeerd worden geïnterpreteerd en plagerig lijken.
Hierdoor ontstaan akkefietjes. Toen Charissa het idee
tijdens het mentorenoverleg te berde bracht, werd en
thousiast gereageerd. Smartphones kunnen handig zijn
in de les (quizjes maken, informatie opzoeken), maar
de nadelen overheersen. Bovendien hebben de eerste
en tweede klassen sowieso een laptop ter beschikking.
Volgens docent biologie, eersteklasmentor en -coördi
nator Marinde Mastbergen vond een aantal docenten de
telefoontas aanvankelijk een overbodige investering.
Want leerlingen kunnen hun telefoon toch gewoon in
hun tas of broekzak houden? In de praktijk blijkt dit

helaas lastig te handhaven. Nu de tas er eenmaal
hangt, klagen zij er niet meer over. Paula Mostert,
conrector onderbouw, is zeer tevreden: “De eerste
klassers weten niet beter en sommige tweedeklassers
mokten wel een beetje, maar werken toch gewoon mee.
Stiekem vinden leerlingen het ook wel prettig en handig
dat ze niet met hun mobiel bezig hoeven te zijn.”
CHAOS
Recent onderzoek laat zien dat constant smartphone
gebruik effect heeft op concentratie, stress en sociaal
gedrag. Door constante afleiding verliezen veelvuldige
gebruikers van smartphones langzaam maar zeker het
vermogen om hun aandacht langere tijd blijvend op
iets te richten. Het USG probeert een balans te vinden
tussen de voor- en nadelen van de smartphone.

In het gedrang bij
de tas valt wel eens een
mobiel op de grond
Wat vinden de leerlingen eigenlijk van de telefoontas?
Quinten Schoots uit 2C geeft aan dat de tas chaos in de
hand werkt. Doordat drommen leerlingen zich aan het
begin en eind van elke les verzamelen bij de tas, valt er
door alle grijpgrage handen weleens een mobiel op de
grond, met beschadigingen als gevolg. Klasgenoot Hugo
Otten: “Het is niet zo handig als je iets kleins wilt
opzoeken voor een opdracht. Dan moet je nu helemaal
je laptop starten, wat veel tijd kost.” Hidde van der
Linden: “Bovendien heb ik sommige dagen mijn laptop
niet mee omdat ik dan alleen maar vakken heb waar we
er toch niet mee werken. Dan is het juist onhandig.”
Boudewijn Kok meent echter dat de telefoontas ook
nuttig is: “Leerlingen leren zo ook goed om te gaan met
hun telefoon. Zo snappen ze dat ze er niet de hele tijd
op hoeven te zitten.”
School is misschien wel een goede plek waar leerlingen
‘smartphonediscipline’ kunnen leren. Ze weten al dat
technologische innovatie grote voordelen heeft, maar
gaan zo ook het belang inzien van verantwoordelijk
gebruik ervan en de waarde beseffen van een langdurige
en zuivere concentratie. (Fedde Lok)

Welke stelling hebben jullie verdedigd en hebben
jullie hard getraind?
“De stelling was: ‘Er moet een kinderparlement komen’.
Het is eigenlijk logisch dat er een kinderparlement
moet komen, want kinderen maken misschien nu maar
20% van de bevolking uit, maar wel 100% van de
toekomst! We hadden ons goed voorbereid en waren
vooral inhoudelijk sterk. Het was erg spannend, maar
we hebben wel terecht gewonnen.”
Jullie zijn na afloop geïnterviewd door Hart van
Nederland, RTV Utrecht en het AD. Voelen jullie
je nu heuse sterren?
“Nee, sterren zijn we niet, maar we zijn wel erg blij met
de overwinning en het was leuk om op tv te komen.”

Waren jullie zenuwachtig in de Ridderzaal?
“Ja, vooral aan het begin, daarna ging het wel.”

Waren de ministers nog een beetje gezellig of was
het alleen een fotomomentje?
“De meeste ministers waren hartstikke gezellig en
aardig. Mark Rutte had het erg druk en had eigenlijk
alleen tijd voor een foto, maar met de andere ministers
kon je nog wel even praten.” (VV)

(Groot)ouders op de Dag van het Frans
p 9 november was ‘de Dag van de Franse taal’

O op het USG. Leerlingen konden beleven wat Frans
!
allemaal nog meer is dan een vak op school. Er waren
crêpes en gâteaux, muziek van Stromae, Franse cinéma
en gastlessen van een Nederlandse correspondent in
Parijs. Leerlingen konden aan de slag in een work
shop van striptekenares Maria-Paz uit Bordeaux en in
gesprek met attachés uit Franstalige landen, waaronder
Canada. Ook was een bijzondere plaats ingeruimd voor
(groot)ouders van leerlingen.
Docent Frans Sonia van den Broek had een aantal
ouders gevonden die in hun werk Frans gebruiken en
daarover wilden vertellen, als ambassadeurs voor de
taal. Een van hen was Hein van Asperen, een echte
francofiel, en grootvader van Belle uit de tweede. Van
Asperen, tot aan zijn pensionering algemeen directeur
van Staatsbosbeheer, studeerde in de jaren zestig tro
pische bosbouw en rondde zijn studie af met een jaar

in Nancy aan de École Nationale des Eaux et Forets.
“Dat jaar maakte mij enthousiast voor het Frans, de
cultuur, de filosofie.” Frans had hij de jaren daarna
hard nodig, bij
zijn werk in de
bossen van Mada
gascar en Gabon.
Hij vond het
leuk om USG’ers
enthousiast te
maken voor Frank
rijk en het Frans.
“Ik raad ze aan
om als de kans
zich voordoet, ook
een jaar aan de
slag te gaan in
Frankrijk.” (HR)
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Agora wint debat Kleine Prinsjesdag
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Telefoontas voor meer concentratie
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KORTE BERICHTEN

Op school wordt steeds meer formatief getoetst:
in plaats van één meetmoment dat ook meteen
het ‘eindpunt’ is, worden meerdere meetmomenten
ingebouwd. Leerlingen krijgen dan geen cijfer, maar
feedback waarmee ze verder kunnen. Hoe werkt het?
En hoe worden de prestaties van de leerlingen
dan gemeten? We vroegen het Willemien van Tiel,
docente Engels, die vorig jaar is gestart met deze
nieuwe manier van werken.

ot twee jaar geleden vond het simuleren van solli

T citaties in een normaal lesuur plaats. Terwijl
!

leerlingen een sollicitatiegesprek voerden, waren klasge
noten met een andere opdracht bezig. Docent Neder
lands Fedde Lok: “Dit had als nadeel, dat de docent
afwezig was en de leerlingen geen getuige waren van
elkaars gesprekken. Omdat zowel leerlingen als docenten
wel erg enthousiast waren over het solliciteren, con
centreren we sinds vorig schooljaar het project op één
dag met een aanloop van een paar lessen. Leerlingen
oefenen hierbij met het ontwerpen van een organisatie,
het opstellen van een vacature, het schrijven van een
sollicitatiebrief en een cv, en het houden van sollicitatie
gesprekken als sollicitant en ontvangende organisatie.”
Er zijn ook bonusopdrachten: het maken van een promo
tiefilmpje voor de organisatie en een projectieopdracht:
leerlingen beschrijven wat zij hebben bereikt en onder
nomen als ze 25 zijn en als ze met pensioen gaan. En
hoe zij herinnerd zouden willen worden. Lok: “Dit soort
visualiseringsopdrachten stimuleert leerlingen na te
denken over hoe zij zich willen ontwikkelen als individu.
Op deze manier sluit het project mooi aan bij de com
ponent loopbaanontwikkeling van de lessen Nederlands.
Een leerjaarbrede kick-off stimuleert ook overleg en
geeft ruimte voor extra verdieping. En door het obser
veren en beoordelen ontstaat een duidelijk leereffect.
Doordat het hele project in één keer achter de rug is,
is er meer plek voor andere elementen in de lessen.”

DOOR MAARTEN BODDAERT

Een vierdeklasser solliciteert naar de functie van projectmanager bij
bouwbedrijf Bitterzout.

je. De beste brievenschrijver mocht op de sollicitatie
dag solliciteren bij dat groepje. We konden tussendoor
extra bonuspunten verdienen door een filmpje en een
reflectieopdracht te maken waarbij je moest aangeven
waar je jezelf in de toekomst ziet. De sollicitatiedag
was een leuke manier om te leren hoe sollicitatiege
sprekken werken. Omdat alle gesprekken in één ochtend
plaatsvonden, werd het wachten voor een gesprek niet
saai. Ook kostte de voorbereiding niet veel tijd.”
JE HEBT ER ECHT IETS AAN
Klasgenoot Pieter Hamelynck: “Ik had de rol van
leidinggevende, wat inhield dat ik de leider van het
bedrijf en de gespreksleider was. Ik bepaalde de op
bouw en zorgde ervoor dat het gesprek niet doodviel.
Ik moest het vooral hebben over de competenties van
de sollicitant en het bedrijf zelf. Ik vond het wel een
leuke opdracht, omdat je er later ook echt wat aan
hebt. En het kostte niet superveel tijd om voor te
bereiden. Als gespreksleider moest ik wel een planning
hebben, maar dat hangt van jezelf af. Als je het gro
tendeels improviseerde kwam je al een heel eind. Ieder
groepje moest tijdens de sollicitatiedag ook nog twee
andere groepjes beoordelen. Hier kon de docent dan
het cijfer mede op baseren.”
Pieter vond het een leuke dag omdat het ‘eens iets
anders’ is, maar een USG’er is natuurlijk ook kritisch:
“Misschien was het niet nodig geweest er een hele dag
voor te reserveren.” (Silvia van Ee)

Wie werken er op deze nieuwe manier?
“Vorig jaar ben ik gestart met 32 leerlingen. Het ging
om een groep versnellers in klas 3 (leerlingen die twee
leerjaren in een jaar doen, zodat ze in de vijfde eind
examen doen, red.). Van deze groep zijn er nu 28 in
klas 4 verdergegaan; zij zijn nu gestart met examen
onderdelen van klas 5. Dit jaar ben ik begonnen met
een nieuwe groep versnellers uit klas 3. Ook andere
docenten, zoals Krijn Kieviet bij biologie, en de secties
Frans en Nederlands werken steeds meer formatief.
Eigenlijk zien we het schoolbreed in alle secties wel
‘borrelen’, er is volgens mij geen enkele sectie waar
geen beweging deze kant op in zit.”
Wat is het doel van formatief toetsen?
“Het doel is niet om helemaal cijferloos te gaan wer
ken. Leerlingen maken fouten en krijgen met behulp
van feedback de kans om te verbeteren. De toetsdruk

moet er meer uit. Leerlingen moeten doelen bereiken
en aan het einde van de periode wordt beoordeeld of
deze zijn bereikt.”
Hoe weet je of de leerlingen hun doelen hebben bereikt?
“Ze moeten heel geregeld werk inleveren, bijvoorbeeld
een werkstuk, een essay, een filmpje of een boekverslag.
Dat werk beoordeel ik en ik kijk of de gestelde doelen
zijn bereikt. Vorig jaar werkte ik zonder deadlines,
maar daarvan ben ik teruggekomen. Wij werken zonder
lesmethode, veel lesmateriaal haal ik uit de media en
bijvoorbeeld uit songteksten, het Engels van alledag.”
Waarom moeten we formatief toetsen?
“Van fouten kun je leren. Toetsen zijn maar meetmomen
ten en ik zie in klas 4 en 5 nog steeds basale fouten.
Leerlingen hebben bepaalde dingen dan nog steeds niet

“Op een gegeven moment ging
ik met tegenzin cijfers geven”
begrepen, omdat ze zichzelf nooit hebben hoeven verbe
teren. Het wordt gecompenseerd door andere onderdelen.
Dat is de zwakte van het cijfersysteem. Leerlingen kijken
niet naar ‘wat heb ik fout gedaan en hoe kan dat beter’,
maar of ze er nog een paar tienden bij kunnen praten –
of zijn gewoon tevreden met de 7 die ze haalden.” 

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Vast onderdeel in het lesprogramma Nederlands
voor vierdeklassers is de sollicitatiedag. Twee
leerlingen uit 4E vertellen over hun ervaringen met
het simuleren van sollicitaties op deze dag in oktober.
“Met improviseren kom je al een heel eind.”

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Weg met die toetsdruk, ga formatief!

VOX HIERONYMI

Voorbereiding op het ‘echte werk’

NIET SAAI
“Ik was een collega”, vertelt Jacco Meewisse uit 4E.
“We hadden de rol van hr-manager, leidinggevende en
collega enerzijds of de rol van sollicitant anderzijds.
Meneer Lok en een jury waren bij het gesprek aanwezig.
Je voerde één keer een gesprek met een sollicitant en
je ging twee keer jureren aan de hand van een beoor
delingsformulier. Van tevoren hadden we een vacature
ontworpen voor ons 'eigen' bedrijf en een sollicitatie
brief geschreven op een vacature van een ander groep
8

FORMATIEF TOETSEN
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KORTE BERICHTEN

FORMATIEF TOETSEN

OUDERRAAD

Zijn er meer scholen die formatief toetsen?
“Op het Candea College in Gelderland is een grootschalig
project voor Nederlands opgezet: Expeditie Nederlands.
De Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) doet op
dit moment een groot onderzoek naar formatief toetsen:
wat werkt wel, wat werkt niet. Het USG doet mee aan
dit onderzoek.”

Wat is jouw drijfveer om formatief te werken?
“Mijn persoonlijke drijfveer was dat ik op een gegeven
moment met tegenzin cijfers ging geven omdat een
cijfer op zichzelf zo weinig zegt.”
Is het te doen voor een docent?
“Het is wel meer werk dan je hebt bij het gewone
systeem. Dat komt ook doordat het nieuw is en ik nog
vaak het wiel moet uitvinden en de lessen voortdurend
aanpas, maar we werken veel met de website go formative,
waarbij ik meteen op mijn scherm een overzicht van
ingevulde antwoorden zie. En we doen aan peer feedback,
waarbij leerlingen elkaar feedback geven, zodat ik dat
niet alleen hoef te doen.” 

Agenda activiteiten van de Ouderraad
Donderdag 15 februari 2018
Kruip zelf weer eens in de schoolbanken tijdens
de ouderlessen. Een inspirerende avond waarop
USG-docenten de ouders een beetje bijspijkeren.
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Donderdag 22 maart 2018
Jaarvergadering Ouderraad: klinkt saai, maar dat is het
niet. Althans, daar doen we ons best voor. Eén keer
per jaar legt de Ouderraad verantwoording af over de
besteding van de ouderbijdrage. Naast dit korte
formele deel is er altijd een inspirerende spreker.

April 2018: contactouderavond
Iedere klas op het USG heeft een (of twee)
contactouder(s). Deze signaleert zaken die in de
klas spelen en zorgt voor onderling contact tussen
de ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van
een klassenborrel.
Voor de Ouderraad zijn de contactouders een
klankbord om te weten wat er speelt en voor
nieuwe ideeën en initiatieven. In oktober vond
de eerste contactouderavond plaats, in april wordt
de tweede contactouderavond georganiseerd. 

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

En op het USG? Blijft het alleen bij de versnellers?
“Het is inderdaad wel zo dat alleen de versnellers nu
helemaal zonder cijfers werken, maar het formatief
werken − meerdere meetmomenten waar leerlingen
feedback op krijgen zodat ze zich kunnen verbeteren −
wordt schoolbreed bij alle leerlingen meer en meer
gebruikt.”

De Ouderraad informeert u in elk nummer van de Vox
over zijn activiteiten en over actuele zaken. Deze
keer gaat het over de interactieve ouderavond over
beeldschermverslaving die half november plaatsvond. Een onderwerp dat leeft, gezien de opkomst
van maar liefst een kleine 200 ouders.
e mobiele telefoon die wel lijkt te zijn vastgeplakt

D aan de hand van pubers – wie herkent het niet?
!

Het zal u niet verbazen dat beeldschermverslaving veel
voorkomt onder jongeren. Wat is het en hoe kun je hier
als ouder goed mee omgaan?
Kelly Roelofs van de stichting Be Aware nam ons op
inspirerende wijze mee in de mechanismen van versla
ving en de werking van het puberbrein. Zelf verslaafd
geweest aan cocaïne vertelde ze over het ontstaan en
de gevolgen van een verslaving in het algemeen en die
van beeldschermverslaving in het bijzonder. We spreken
van een verslaving als willen overgaat in moeten. Er is
sprake van een verminderde controle en van ontken
ning. Bij een verslaving maken de hersenen een bepaald
patroon aan, dat iedere keer opnieuw wordt ingezet
en uitgebreid als je je toevlucht neemt tot gamen,
gokken, alcohol of waar je ook maar aan verslaafd bent.
Puberhersens zijn extra gevoelig voor verslaving. Het is
de kunst om de symptomen te herkennen, want wat is
verslavingsgedrag en wat gewoon pubergedrag?
Gamen is zeker niet alleen maar slecht, je leert er ook
van op sociaal en intellectueel gebied. Onderzoek wijst
uit dat anderhalf uur gamen per dag geen probleem
is (dit is echt gamen, dus geen ander beeldscherm
gebruik). Om een goede balans te vinden hebben
kinderen nog hulp nodig, puberhersens zijn daar nog
niet zelfstandig toe in staat. Roelofs: “Dus help ze een
handje door een telefoonvrije zone in huis in te stellen,
zet ’m eens uit of op vliegtuigstand, laat ze de telefoon
’s nachts beneden houden, koop een horloge voor ze,
beperk de hoeveelheid apps die ze gebruiken.”
Belangrijk als ouder is om de ontwikkelingen te volgen
en in gesprek te blijven met je puber. Leg uit dat
naaktfoto’s versturen strafbaar is, dat een webcam
en microfoon makkelijk te hacken zijn, dus dat ze die
moeten afplakken als de pc aanstaat in hun slaapkamer.
Laat ze hun wachtwoorden opschrijven en op een veili
ge plek bewaren, zodat je in hun social media kunt bij
calamiteiten. En zorg dat ze bij online pesten bewijs-
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Kunnen ouders bijhouden hoe hun kind het doet
op school?
“Ik houd voor mijn klassen de opdrachten met weging 0
bij in Magister. Als het vakje leeg is is de opdracht nog
niet ingeleverd of is er nog geen feedback op gekregen;
‘inh’ (inhalen) betekent wel gedaan en beoordeeld,
maar er is nog groei nodig (in de ‘opmerkingen’ staat
feedforward over hoe of wat te doen); en er staat ‘vr’
(vrijstelling)’ als de opdracht is afgerond.”

Wat is jouw verwachting voor de toekomst?
“Ik verwacht dat wij meer formatief gaan toetsen, maar
cijfers zullen op korte termijn niet verdwijnen. Er komt
steeds meer aandacht voor de individuele leerling.”

materiaal bewaren. Ook belangrijk volgens Roelofs: stel
duidelijke regels − dat hebben kinderen gewoon nodig
(“al is het maar om tegenaan te schoppen”). Maar wees
er alert op dat je ze niet alleen aanspreekt op nega
tieve aspecten, maar ook complimenteert met dingen
die ze goed doen. Een positieve benadering zorgt er
ook voor dat ze het gevoel hebben dat ze altijd bij je
terechtkunnen, ook als er iets misgaat. En vergeet niet
ook zelf het goede voorbeeld te geven! Spreek bijvoor
beeld als gezin af te minderen met het gebruik van de
mobiel, dan gaat het spelenderwijs.

VOX HIERONYMI

Maar leerlingen hebben straks helemaal geen stok achter de
deur, ze hebben immers geen toetsen meer om voor te leren?
“Wij creëren zelf dat werken voor een cijfer. Het is
maar de vraag of dat de beste weg is. Onze school is
een pilotschool voor de overheid. Wij proberen met de
versnellers naar Cambridge Proficiency toe te werken.
Als zij dit niveau halen dan zitten ze al boven het
niveau van het school- en centraal examen en zouden
cijfers voor het examen niet eens nodig hoeven zijn.”

De hand-out van deze avond is te vinden op de website
van het USG onder het kopje Ouders/Ouderraad. Meer informatie is te vinden via onder andere de volgende sites:
beaware.nl; hoepakjijdataan.nl; online.nl; helpwanted.nl
en meldknop.nl.
Namens de Ouderraad, Nieske Castelein (voorzitter)
ouderraad.usg@gmail.com
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Vastgeplakt aan hun mobiel

NIEUWE RECTOR

chooltje spelen deed Marieke Folkers al toen ze

S zelf nog niet eens kon schrijven. “Ik zette mijn
!
poppen op een rij en gaf ze les. Ik had een oude
agenda van mijn vader – die in het onderwijs zat –
en hield er een heel kruisjessysteem op na om hun
vorderingen bij te houden.” Zolang ze zich kan heugen
wilde ze juf worden. “En sinds mijn eerste les Frans
op de middelbare school wist ik ook waarin: Frans.”
Ze studeerde in Nijmegen, en ook een tijd in Avignon.

MARIEKE FOLKERS IN HET KORT
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Marieke Folkers (38) is geboren en getogen in
Houten. Ze deed vwo op het Oosterlicht College
in Nieuwegein en ging daarna Frans studeren
in Nijmegen. Ze begon op haar 23e als docent
Frans aan het Anna van Rijncollege in Nieuwe
gein en werd na twee jaar teamleider en later
afdelingsleider vwo. In 2013 werd ze rector van
Dr. Albert Schweitzer havo-vwo op Curaçao.
Op 1 augustus van dit jaar is ze Hanneke Taat
opgevolgd als rector van het USG.
Marieke Folkers woont samen met Jan, in
Utrecht. In haar vrije tijd leest en reist ze
graag. Haar favoriete boek is Geschiedenis van
de liefde van Nicole Krauss, maar ze is ook fan
van Arthur Japin. Ze houdt ervan om nieuwe
landen te ontdekken, “al is een jaar zonder
Frankrijk natuurlijk een jaar niet geleefd”.

SLEUTEL TOT SUCCES
En nu zit ze dus sinds augustus op het USG. Lachend:
“Dit is geen schooltje spelen meer, dit is een echte
school.” Verwacht niet direct allemaal nieuwe dingen
onder haar bewind. “De ontwikkelingen in het onder
wijs gaan hard, op een heleboel gebieden is het USG
een voorloper. Er zijn hier de laatste jaren al allerlei
vernieuwingen in gang gezet en die willen we gaan
uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerd
onderwijs.” Decennialang werd ‘frontaal onderwijs’
gegeven: een leraar draaide een uur lang zijn verhaal
af voor de klas. Tegenwoordig is er steeds meer ruimte
voor projecten, werkstukken, presentaties et cetera. De
school wil graag een volgende stap zetten. “We willen
kijken wat nou de kern van een vak is, wat een leerling
moet kennen en kunnen. Aan de basis die voorbereidt
op het examen zitten we vast, maar daaromheen mogen
we heel veel vrijheid nemen. De een heeft misschien
genoeg aan twee uur wiskunde per week, terwijl de

ander vijf uur nodig heeft, maar klaar is met twee uur
Grieks. Als je samen met een kind bekijkt wat hij nodig
heeft, leg je de autonomie bij het kind zelf. Volgens mij
is dat uiteindelijk de sleutel tot succes.”
Dat het ingewikkeld is om aan ieders wensen te voldoen
geeft Folkers grif toe. “We hebben een toproostermaak
ster, maar er zijn nog geen computerprogramma’s die
maken wat wij willen. Magister kan ook niet leveren wat
wij willen. Als een kind bij les a afwezig is omdat hij
bij vak b zit, dan kunnen we dat niet aangeven en staat
hij dus absent bij a, wat gedoe geeft voor de leerling en
uiteindelijk wordt doorgegeven aan de leerplichtambte
naar. Daar moet nog een oplossing voor komen.”
Ook is de school aan het kijken naar formatief toetsen:
beoordelen van leerlingen zonder cijfers. “Docenten be
spreken dan met leerlingen wat goed gaat en waar nog
aan moet worden gewerkt. Dat is prettiger dan alsmaar
toetsen. Maar een kind iets laten doen zonder dat hij
een cijfer krijgt is ook een uitdaging… Het zal in ieder
geval een grote mindsetverandering vergen, voor alle
partijen, ook voor ouders. Want hoe weet je dan dat het
goed met je kind gaat?”
Folkers is overigens niet per se voorstander van toets
weken, die had ze op haar oude school net afgeschaft.
“Ik vind dat leren een doorgaand proces moet zijn. Met
toetsweken zijn er veel kinderen voor wie de druk te
groot wordt: acht weken niks, dan moeten knallen en
dan weer acht weken niks.”

FRISSE BLIK
Afgelopen jaar zijn maar liefst 46 kinderen die naar het
USG wilden uitgeloot. “Dan bloedt mijn onderwijshart.
Als je gymnasium kúnt, dan moet je ook de moge
lijkheid hebben het te doen. Je kunt het niet maken
om zoveel kinderen uit te loten, maar ja, we moeten
ze wel ergens kwijt. Dat is een uitdaging.” Ze zou de
fietsenstalling het liefst onder de grond hebben om
meer ruimte te hebben, maar dat blijkt niet te kunnen
vanwege heipalen die daar staan. “En bovendien is uit
breiding ook iets waar de gemeente een stem in heeft.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM
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Na haar afstuderen begon ze als docent Frans op het
Anna van Rijn College in Nieuwegein. Twee jaar later
werd ze teamleider. Het organiseren dat bij deze functie
hoorde bleek haar te liggen en bovendien had ze ont
dekt dat ze – hoe leuk ze lesgeven ook vond − niet haar
hele leven alleen maar être en avoir wilde uitleggen.
Naast het schoolwerk ging ze één dag per week mee
schrijven aan de lesmethode Grandes Lignes. “Daardoor
ga je weer heel anders naar lesgeven kijken.”
In 2013 werd Folkers gevraagd als rector op Dr. Albert
Schweitzer havo-vwo op Curaçao. Ze zei vrijwel meteen
ja, en heeft er de tijd van haar leven gehad. “Het was
schooltje spelen in het echt. Het was een kleine school
− ik begon met 300 leerlingen en eindigde met 400 – en
dan heb je als rector een duizendpootfunctie. Ik deed
alles: van roosters maken, boeken inkopen en financiën
tot beleid en de werving van leerlingen en docenten.
Ik had me geen betere leerschool kunnen wensen.”
Na vier jaar vond ze het tijd om terug te gaan. “Ik was
wel bang dat ze zouden denken: die heeft al die tijd lui
onder een palmboom gelegen. Maar toen ik vorig jaar
november in Nederland was en bij de recruiter zat,
kwam toevallig net de vacature voor het USG binnen.
Net iets voor jou, werd er meteen gezegd.” Dat bleek
de sollicitatiecommissie ook te vinden; ondanks flinke
concurrentie werd Marieke Folkers vlot aangenomen.

VOX HIERONYMI

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI
VOX HIERONYMI

“Moet op een rijdende trein willen stappen, kunnen overpakken, voortzetten en verrijken. Creatief
vernieuwer, verbinder, meer leider dan manager,
toegankelijk, communicatief en inhoudelijk sterk.”
Om maar enkele kwalificaties te noemen waaraan de
nieuwe USG-rector moest voldoen. Wie een uurtje
met Marieke Folkers praat, kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat deze functie haar op het lijf
geschreven is, en merkt al snel dat ze ontzettend
veel zin heeft in haar nieuwe baan.

Marieke Folkers

foto: Geert van Schoot
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Het onderwijshart van

“Al die uitgelote kinderen…
Als ik dat hoor bloedt mijn
onderwijshart”
Zelf heeft Folkers geen gymnasium gedaan. Dat zal bij
menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. Ze vertelt
dat de school op zoek was naar iemand die niet uit
de gymnasiumwereld kwam, om met een frisse blik
onderwijskundige zaken aan te pakken. “Als rector moet
ik leidinggeven en zorgen dat we verder komen met het
onderwijs. Daarvoor hoef je niet per se Grieks of Latijn
gedaan te hebben.”
Wat haar is opgevallen is dat er op het USG een enorme
nadruk op taal ligt. “Ik zou het de leerlingen 
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OVERHOREN

“Op het gebied van
communicatie met ouders valt
nog veel winst te behalen”
gebied nog veel winst te behalen.” Ouders zijn essen
tieel voor het schoolsucces, volgens Marieke Folkers.
“Je hoeft niet te snappen wat je kind doet bij al die
vakken, maar het is belangrijk dat je geïnteresseerd
bent. Als ze keihard voor een examen zitten te blokken
af en toe glaasje drinken brengen, dat soort dingen.
Ze moeten het uiteindelijk zelf doen, maar steun van
ouders is heel belangrijk voor kinderen.” 
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In de eerste schoolweek ontmoette Marieke Folkers koningin Máxima in het Bartholomeus Gasthuis (zie ook pagina 21).

DOOR HANS REICHART

edragswetenschapper Gesa van den Broek promo

G veerde op onderzoek naar verschillende methoden
!
van woordjes leren. In Trouw (29 september) zegt ze:
“Verwerking waarbij je je inspant, heeft betere lange
termijnresultaten.” Een goede overhoring, zag ze op
hersenscans, activeert hersengebieden die echt helpen
bij het onthouden. Als leerlingen al snel antwoorden
kunnen oplepelen, is de kans groot dat ze deze halen
uit hun werkgeheugen, de opslag voor de korte termijn.
Simpelweg herhalen is niet genoeg.
Overhoren ouders van USG-leerlingen hun kind?
We vroegen het een paar 2D-vaders en -moeders.
De ouders van Liam overhoren hem regelmatig. Zijn
moeder Veronika: “Vooral woordjes, soms ook geschie
denis, biologie of aardrijkskunde. We vinden het nuttig
en blijven het daarom doen. Je kunt bij overhoren van
talen de uitspraakfouten eruit halen. Bij andere vakken
kun je door vragen te stellen nagaan of hij het wel echt
begrepen heeft. Ik geloof zeker dat het goed werkt, want
de kinderen vragen geregeld: mam, wil je me overhoren?”
Ook Jenny en Vincent, ouders van Kieran, overhoren
hun zoon regelmatig. “Het lukt altijd wel de tijd te
vinden en we houden het meestal kort.” Jenny is ervan
overtuigd dat scholieren ook zelfstandig hun woordjes
kunnen leren, maar vindt ook dat overhoren toege
voegde waarde heeft voor motivatie en discipline.
Bovendien: “Door zelf de discipline te hebben voor het
overhoren, geef je ook een goed voorbeeld.”
Steven, vader van Noor, vindt het overhoren meestal
leuk, maar niet altijd. “Er zijn ook wel eens lastminute
situaties, waar je als ouder een beetje jeuk van krijgt.
Afhankelijk van het vak, heeft Noor trouwens wel
voorkeur voor wie van beide ouders de gelukkige is.
Volgens ons heeft ze er zeker baat bij. Eventuele hiaten
komen immers duidelijk aan de oppervlakte en daar kan
dan aan worden gewerkt.”

SPELFOUTEN
Denkt Linda Kraan, docent Duits, ook dat overhoren
belangrijk is? “Ik heb genoeg leerlingen die er baat
bij hebben thuis extra gestimuleerd te worden en het
is heel fijn als ouders daar dan de tijd voor nemen.
Sommige leerlingen staren een tijdje naar hun Duitse
woordjes en denken ze vervolgens te kennen. Dat is
helaas niet altijd het geval. Ik hamer er ook altijd op
dat leerlingen woordjes − bij het overhoren − op
schrijven, want ik zie vaak dat leerlingen de woorden
allemaal weten, maar veel spelfouten maken. Soms
vraag ik aan leerlingen of ze zich thuis kunnen laten
overhoren door iemand, maar ik heb het eigenlijk nog
nooit aan ouders gevraagd. Er zijn overigens ook
leerlingen die er niemand bij nodig hebben.” 

Vijf overhoortips
voor ouders
1. geef geen extra informatie en context
2. zeg niet alvast de eerste letter
3. weet je kind het antwoord niet, geef de
betekenis, laat het antwoord zien, of zelf
lezen, geef geen tips

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Werk aan de winkel voor ouders. Ouderwets
overhoren van woordjes werkt het beste. Geen
nostalgie, maar wetenschappelijk bewezen feit. Uit
hersenonderzoek blijkt dat een goede overhoring
effectiever is dan leren van een papier, of via een
(online) oefenprogramma.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

GLAASJE DRINKEN
Tot de herfstvakantie heeft Folkers vooral ingezet op
kennismaking met het docententeam, sindsdien richt ze
zich meer op de leerlingen en gaat ze de klassen in. “Ik
probeer ook iedere ochtend bij de deur te staan, en ben
een nachtje mee geweest op het kamp naar Terschelling.
Dat was ondanks het slechte weer erg gezellig”, zegt ze
enthousiast. Er kloppen regelmatig leerlingen bij haar
aan, met allerlei vragen. Zo was er laatst een die vroeg:
“Kunt u mij vertellen waarom ik huiswerk moet maken?”
Ze moest er wel om lachen en heeft het hem uitgelegd.
“Ik vind dit een hele leuke groep om mee te werken.
Het gaat in het hoofd van deze leerlingen heel anders
toe dan bij bijvoorbeeld vmbo’ers.” Behalve de Ouder
raad heeft Folkers nog niet veel ouders echt gesproken.
Ze was aanwezig op de informatieavonden, de HPG- en
de PWS-avond. De ouderparticipatie is hoog, heeft ze
gemerkt. “Op al die avonden was het hartstikke druk.”

Dat is fijn, maar ze vindt tegelijkertijd dat de ouderbe
trokkenheid wel groter kan. Hoe bedoelt ze dat? “Ouders
en school zijn samenwerkingspartners. We gaan eigenlijk
een contract aan zodra een kind hier naar school komt.
Wat zijn jouw verwachtingen, wat de onze? We gaan
de komende jaren allerlei veranderingen tegemoet op
onderwijsgebied, wat vind je daarvan als ouder? Ik vind
het belangrijk om ouders meer mee te nemen in het
denkproces daarover.” Ze wil dan ook graag de commu
nicatie tussen school en ouders verbeteren. “Het gaat
nu over te veel schijven. Ik ben met een docent aan het
overleggen hoe we dat kunnen verbeteren. Er valt op dit

VOX HIERONYMI

gunnen om iets meer ‘uit hun hoofd’ te komen. Niet
alleen maar dat cognitieve, andere vaardigheden zijn
ook belangrijk. Zeker nu een deel van de leerlingen in
beroepen terecht zal komen die nu nog niet bestaan.
Een vak als drama zou bijvoorbeeld heel nuttig zijn.
Hoe sta je nou voor een groep, hoe haal je adem, hoe
houd je de aandacht vast? Dat soort dingen is ook
heel goed om op school te leren.”

4. blijf proberen tot het lukt
5. ezelsbruggetjes werken
Vraag je bijvoorbeeld “De deur is op slot, wie
heeft de funguo?”, dan weet de overhoorde wel
dat funguo sleutel is in het Swahili, maar snapt
het woord later niet meer in een andere zin.
Wat volgens onderzoekster Gesa van den Broek
goed werkt, zijn ezelsbruggetjes. Een voorbeeld:
als je door iglesia aan iglo denkt: stel je een
iglo voor waar mensen in staan te zingen, of zet
er in je gedachten een kruisje op. Je weet voor
altijd wat kerk in het Spaans is.
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Geen hints, wel ezelsbruggetjes
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FOTO'S ANNELIEN NIJLAND (KLAS 4) EN GEERT VAN SCHOOT (KLAS 2)
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De oude Grieken deden het al: sporten op school.
Het toenmalige γυμνάσιον (gymnasion) was de
school waar γυμνός (gymnos: naakt) werd getraind
voor de Panhelleense Spelen. Sport is allang niet
meer de hoofdmoot op het gymnasium – laat staan
ongeklede sport − maar wordt nog wel steeds
beoefend. Heel gezond, even bewegen tussen al
die zittende uren door. Op bijgaande foto’s houden
vierdeklassers zich met verschillende balsporten
bezig, terwijl tweedeklassers de salto onder de knie
proberen te krijgen.
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Van salto tot basketbal: gymmen op school

SCHOOLSTRESS

SCHOOLSTRESS

MINDFULNESS
Als breed geïnteresseerde, ambitieuze leerling kun je
op het USG je hart ophalen. Chinees, Spaans, robotica,
olympiades, pre-university classes en nog veel meer. Je
kunt compacten & verrijken en versnellen. En dan zijn
er nog Hybris, Lampomene, Choros en al die andere

KERNTEAM
Alle docenten letten op het welzijn van hun leerlingen.
Daarnaast is er extra deskundigheid in de vorm van
het kernteam. Dit bestaat uit een zorgcoördinator en
een aantal persoonlijke mentoren, die deskundig zijn
op het gebied van ondersteuning. Verder werken drie
docenten ook als studiecoach: zij helpen gestreste
leerlingen om hun schoolwerk onder controle te krij
gen. Het gaat dan om hulp bij het plannen, maar bij
voorbeeld ook om het uitstellen of zelfs schrappen van
toetsen. Uiteraard is er voor docenten bijscholing op
dit vlak. Enkele mentoren van de bovenbouw hebben
vorig jaar een studiedag over stress onder scholieren
bezocht. Kamerbeek is zelf met vier mentoren in okto
ber naar een studiedag over somberheid onder scholie
ren geweest. Somberheid is een toenemend probleem,

Met de meeste leerlingen op het USG gaat het goed. De fotoserie die
fotografe Annelien Nijland onlangs in opdracht van de school maakte,
laat dan ook veel vrolijke gezichten zien.

dat meer bij jongens speelt dan bij meisjes. Het wordt
niet altijd onderkend, omdat ze het vaak verbergen
achter onverschilligheid of een stoere houding. Ook
hierbij is leren signaleren dus cruciaal.

OPGEKLOPT
Maar voordat we ons nu grote zorgen gaan maken over
gestreste leerlingen: ‘stress bij tieners’ doet het ook wel
héél goed in de media. Erik Kamerbeek: “Dingen worden
ook wel opgeklopt. Zeker, er ís een probleem, maar het
wordt wel overdreven. Met de meeste leerlingen op het
USG gaat het gewoon heel goed.” 

Quotes
De Apoforèta, de schoolkrant van de leerlingen
van het USG, staat iedere keer vol grappige
uitspraken van leraren en leerlingen. De Vox nam
er een aantal over (www.apoforeta.com).
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“Leerlingen ervaren op allerlei terreinen druk”, vertelt
Erik Kamerbeek. “Bijvoorbeeld op het gebied van social
media: dat gaat de hele dag door en ook al wíllen ze
het niet, toch moeten ze altijd meteen reageren. Dan
heb je de algemene drang naar perfectie, bijvoorbeeld
op het gebied van het uiterlijk. Er zijn leerlingen die
erg veel sporten. Er is druk vanuit vervolgopleidingen –
denk aan de decentrale selectie bij geneeskunde.
Sommige leerlingen steken wel erg veel tijd in hun bij
baantje. En dan heb je − naast het gewone lesprogram
ma − nog alle keuzeactiviteiten op school. Kinderen
krijgen veel vrijheid bij het inrichten van hun leven,
maar ze kunnen zelf niet goed kiezen, dus doen ze te
veel. Bij sommige leerlingen leidt dat tot problemen.
Vergeleken met vijf à tien jaar geleden zien we meer
stress. Maar dit geldt voor lang niet iedereen hoor, er
zijn ook zeer relaxte leerlingen.”
Schoolleiding en docenten helpen de leerlingen op
verschillende manieren om te gaan met druk en stress.
Het begint ermee dat docenten (van wie de meesten
ook mentor zijn) er oog voor hebben en er met leerlin
gen over praten. Ze letten op signalen als: vaak absent
zijn, moeheid, vermageren, niet eten, in toetsweken
vaak ziek zijn en onverwachte onvoldoendes. Dankzij
de informele cultuur op school stappen leerlingen ook
uit zichzelf wel naar hun mentor of een andere docent.
Soms omdat ze zelf ergens mee zitten, soms omdat ze
zich zorgen maken over een vriend of vriendin.

Vorig schooljaar is de school gestart met het aanbieden
van zelfstudiedagen voorafgaand aan de toetsweken.
Een van de redenen hiervoor was het verminderen van
studiestress. Tijdens de zelfstudiedagen kunnen de
leerlingen zich in alle rust voorbereiden op de toetsen.
In die periodes zijn er ook ‘studiecoachingsconsulten’,
waarbij de studiecoaches leerlingen die dat willen,
helpen bij het plannen van hun werk. Daarnaast wil het
USG toe naar meer formatief in plaats van alleen sum
matief toetsen. (Zie voor meer informatie over formatief
toetsen het artikel op pagina 9.) De verwachting is dat
formatief toetsen het gevoel van stress vermindert. Dat
is overigens niet het doel van deze manier van toetsen,
maar wel een prettige bijkomstigheid.
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leerlingverenigingen en -teams. Dat geweldige aanbod
heeft ook een keerzijde: sommige leerlingen nemen
te veel hooi op hun vork. Schoolleiding en docenten/
mentoren zijn zich bewust van de effecten van het
grote aanbod en grijpen zo nodig in. Ziet een mentor
dat een leerling overbelast raakt, dan gaat hij of zij
met die leerling in gesprek over het verkleinen van de
hoeveelheid schoolactiviteiten. Leerlingen hebben daar
vaak moeite mee. Kamerbeek: “Ze vinden het zonde of
ze vinden het ‘zielig’ voor de docent. Soms hakken wij
gewoon de knoop door en zeggen dan dat een leerling
moet stoppen met een bepaalde activiteit.”
De school doet ook op andere manieren aan ondersteu
ning en begeleiding. Zo is er de themadag Algemene
Vorming voor de vierdeklassers. Tijdens deze dag (dit
schooljaar op 17 januari) geeft een gecertificeerde trai
ner workshops mindfulness en yoga. Ook zijn er work
shops gezonde voeding en ‘hoe houd je overzicht’. (Ter
geruststelling voor ouders van ELOS-kinderen: alhoewel
deze leerlingen de reguliere lessen Algemene Vorming
niet bijwonen, nemen zij wél deel aan de themadag.)
Eerder is geprobeerd om ook buiten de themadag een
cursus mindfulness aan te bieden. Dat sloeg niet aan.
Leerlingen zeiden “Ik ben geen probleemgeval” of “Ik
heb het al zo druk”. De school wil proberen om in de
week voor de toetsen workshops op dit vlak aan te
bieden. Kamerbeek: “Hopelijk wordt het dan normaler
om zoiets te doen. Dat je een studieles wiskunde hebt
en daarna mindfulness.”

VOX HIERONYMI

“Ook tieners hebben last van stress en drukte.”
“Maar liefst 8 op de 10 jongeren in Nederland
ervaren prestatiedruk.” “Veel scholieren lijden aan
schoolstress.” Dit is maar een kleine greep uit de
krantenkoppen over tieners en stress die de laatste
tijd in de media voorbijkwamen. De Vox-redactie
vroeg aan Erik Kamerbeek, conrector middenbouw,
hoe het USG hiermee omgaat.

dan vijf jaar geleden’

!!Baron,

leerlingen overhorend voor een SO
Duits: “Wekels? Weksel? Wecheksel?”
Leerling: “Wechseln?”
Baron: “DAT ZEI IK TOCH OOK.”

!!Van
!!Kieviet:

“Yolo is voor domme mensen.
Wij gebruiken carpe diem.”

!!Kers,

over zijn buik wrijvend: “Ik heb ook ooit
botox gedaan, maar dat is allemaal afgezakt.”

!!Van

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

!!Faber:

“Don’t you ever, ever underestimate
the Jostiband.”

!!Leerling:

“Waar is die 1 dan gebleven?”
Welleweerd: “Die heb ik weggetoverd!”

den Broek: “Ik wil dat jullie Frans beter is
dan dat van de gemiddelde camping-Nederlander.”

!!Winkler:

“Jullie huiswerk is: gooi al die sham
poo weg. Het is allemaal vergif!”

!!Orbán:

“”Je gaat naast mij zitten, waarom?
Je imiteerde een zeekoe.”

!!Varga:

“Wil je een bloem? Omdat je zover
achterloopt met je huiswerk. Is er toch nog iets
moois in je leven.”

!!Berk:

“Ah, don’t you love the smell of paint?
It brings me back to the days I was naughty.”
19
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‘Meer gestreste USG’ers

KUNST
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unst is een verbeeldingsvak, dat je een moment of

K being kan verschaffen. Dankzij de confrontatie
!

met een kunstwerk (roman, voorstelling, schilderij,
muziek) wordt je plotseling een inzicht aangereikt. Je
ziel leert iets van wat wetenschappelijke of technologi
sche kennis niet vermag, maar de verbeelding wel: wie
je bent, wat je wilt, wat werkelijk belangrijk is, waarom
de wereld of het leven is zoals het is. In het jargon
van de psychologie: het gaat hier niet om cognitieve
kennis, maar om affectieve kennis waardoor een mens
wordt gevormd.1
GESCHOKT PUBLIEK
Deze keer aandacht voor een van de beroemdste balleri
na’s aller tijden: Marie van Goethem, die op 136-jarige
leeftijd de wereld nog steeds inspireert en bovendien
de dans- en beeldhouwkunst combineert. In 1881 maak
te Edgar Degas een beeld van balletleerlinge Marie van
Goethem op veertienjarige leeftijd. Ze was het gesprek
van de dag: Degas’ wassen beeld van het meisje in de
vierde positie spotte met de toen geldende maatstaven
voor artistieke schoonheid. Marie werd vergeleken met
een aap, een Azteek en een afgedreven foetus, een
galerie of museum onwaardig. “Als ze kleiner was, zou
je haar moeten pekelen en in alcohol bewaren” en “Ze
hoort thuis in een zoölogisch museum” waren enkele
van de kritieken. Ze was een hoer met een slecht karak
ter, zo oordeelde men. In die tijd werden vrouwen in de
beeldhouwkunst volgens de richtlijnen van de academi
sche schoonheid getoond, net zoals jeugdigheid tot een
zekere puurheid werd verheven. Bij dit beeld was hier
van geen sprake. Degas schiep een realistisch beeld en
wist dat het alle ideeën van zijn publiek over kunst zou
tarten. Hij benadrukte bewust de atavistische gelaats
trekken van Marie. Ook de setting waarin hij het wassen
beeld aan de wereld toonde, was bijzonder. Hoewel hij
bekendstond als schilder van taferelen in de opera en
1 Rob Riemen, ‘Lectori salutem’, in: Nexus nr. 75

DE RATJES
Degas hield zijn publiek een ongemakkelijke spiegel
voor. In de Parijse Opéra ontmoetten arm en rijk elkaar
op verschillende wijzen. Het corps de ballet werd
ook wel ‘de ratjes’ genoemd: vaak arme en kwetsba
re meisjes die hier het dansvak wilden leren of... het
oudste beroep ter wereld. Het was destijds namelijk
niet ongebruikelijk dat notabelen zich na de voorstel
ling tussen de coulissen begaven. Sterker nog: in de
Opéra werd een schitterende foyer de la danse ingericht,
waar danseressen hun publiek konden leren kennen.
Deze foyer was verboden voor mannelijke dansers en
voor vrouwelijk publiek: veel dames hoopten hier een
welgestelde heer aan zich te binden, die het leven voor
hen in financieel opzicht wat draaglijker kon maken.
Door Marie te exposeren als een primitieve lichtekooi
in een criminele omgeving, die symbool stond voor
daarmee tot sletten verlaagde danseressen, werd ook
duidelijk wie deze dames tot klant hadden: namelijk het
establishment van Parijs. Daar waar een maîtresse nog
stilzwijgend werd geaccepteerd, kwam hier het bescha
mende gedrag van de elite naar boven: moeders en
dochters schuifelden in de galerie ongemakkelijk langs
Marie en men zag het beeld het liefst zo snel mogelijk
verdwijnen. Volgens een van de voorstanders van het
beeld, de destijds beroemde kunstcriticus Heijmans, was
dit de nieuwe standaard: het eerste echt moderne beeld
dat het echte leven zelf ten tonele voerde.
STREETWISE TEENAGER
Degas’ opzet om de moraal van de mannelijke elite aan
de kaak te stellen was geslaagd en dat was voor hem
voldoende. Het wassen beeld ging na de expositie terug
naar zijn atelier en hij weigerde het te verkopen of in

brons te laten afgieten. Na zijn dood liet zijn familie het
uit winstbejag toch kopiëren en 28 bronzen exemplaren
veroverden de wereld (ze staan onder meer in het Louvre
en de Tate Gallery). Marie werd wereldberoemd en was
ooit Europees recordhoudster als duurst geveilde beeld.
De bronzen beelden triomfeerden en het oorspronkelijke
beeld werd vergeten. Na veel omzwervingen werd het
gekocht door een Amerikaanse zakenman, die het beeld,
dat veel verfijnder is dan de bronzen afgietsels, in 1999
schonk aan de National Gallery of Art in Washington.
Intussen heeft de balletwereld zich positief ontwikkeld
en heeft de balletkunst mettertijd nieuwe betekenissen
gekregen. En terwijl het beeld van de danseres in 1881
het publiek verontrustte, kalmeert ze ons vandaag. Of je
haar nu als een antieke geest of een streetwise teenager
ziet: Marie verkeert nog steeds in haar eigen gedachten
en wordt door miljoenen mensen op diverse plaatsen
bewonderd. Met haarzelf liep het slecht af: een jaar nadat
het beeld werd tentoongesteld verliet Marie de Opéra om
zich te gaan prostitueren, waarschijnlijk gedwongen door
haar moeder. Hoe het haar verder is vergaan, is onbekend.

ZINGEVING
Degas en Marie hebben ons een spiegel voorgehouden
zoals kunst dat moet doen. Iets dat ook belangrijk is
voor leerlingen op het USG. Enerzijds moeten ze een
kritische blik ontwikkelen, maar het is van belang dat
ze als tegenhanger van cognitieve kennis ook over
affectieve kennis beschikken. Verbeelding en verwon
dering brengen ons namelijk, als het op het cognitieve
vlak in orde is, veel verder. Het actief stimuleren van
het vak kunst op middelbare scholen, in tijden waar
zingeving steeds belangrijker wordt, is dan ook een
must. Zo kunnen leerlingen hopelijk de maatschappij
een kritische spiegel voorhouden en kunnen ze zich
bovenal realiseren dat de ‘waarheid’ van vandaag niet
die van morgen hoeft te zijn.
Ik sluit daarom graag af met Oscar Wilde: “Life imi
tates Art far more than Art imitates Life. This results
not merely from Life’s imitative instinct, but from the
fact that the self-conscious aim of Life is to find ex
pression, and that Art offers it certain beautiful forms
through which it may realize that energy.” 

USG-leerlingen ontmoeten koningin Máxima
Het Bartholomeus Gasthuis vierde eind augustus zijn 650-jarig bestaan in aanwezigheid van koningin
Máxima en enkele USG-leerlingen. De koningin opende de jubileumtentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’,
een ode aan 650 jaar zorg voor armen, zieken en ouderen.
egin dit jaar is het USG een partnerschap

B aangegaan met het Bartholomeus Gasthuis.
!
Tijdens de jubileumviering vertelde Linde Kersten
(3A) de koningin over dit project. Linde: “Máxima
kwam naar ons toe en ik veegde nog even snel mijn
klamme handen af aan mijn jurk voordat ik haar
een hand gaf. Ik vertelde over ‘Jong en oud, samen
goud’ en hoe leuk en leerzaam het is als de oude
mensen bij ons op school komen. Máxima stelde
een vraag en eerst kon ik haar niet verstaan. Ik
raakte een beetje in paniek, maar ik gaf gelukkig
het goede antwoord. Daarna ging ze door naar de
jongens. Toch raar dat je voor een gewoon mens zo
in de zenuwen kunt schieten.”
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DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

balletten, exposeerde hij het
beeld op een tentoonstelling
van impressionisten tussen
werken waarop hij zojuist
veroordeelde criminelen uit
Parijs toonde. Ook zij hadden
atavistische kenmerken, zoals
lage voorhoofden en primitie
ve neuzen. Het publiek was
geschokt en dat was precies
de bedoeling.
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In de reeks bespiegelingen naar aanleiding van
gedoceerde vakken deze keer aandacht voor het vak
kunst, dat volgens Vincent Verweijmeren tegenwoordig te weinig aandacht op scholen krijgt.

als spiegel
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Degas’ danseresje

Ties Hobma, Lucas van Jaarsveld, Younes Sakhori en
Stijn Gras uit klas 5 demonstreerden het ‘Ouder
dom Experience’-pak aan de koningin. Zesdeklasser
Casijn Broerse begeleidde de openingsceremonie
met zijn hobo en verzorgde samen met klasgenoot
Hendrik Oppelaar een tweetal optredens. (SvE)
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OM EN OM

Wat vindt u van wat Anna zegt?
“Ik ben het helemaal met haar eens dat er veel leuke
leraren op school zijn. Als ik dat vergelijk met mijn
eigen leraren vroeger… Ik heb onderwijs in Frankrijk
gehad, mijn leraren waren afstandelijk en streng. Ik
imiteer in de klas nog weleens mijn leraar Grieks, monsi
eur Maneuf. Dat was een echte tiran. Zo wil ik niet zijn.
Vroeger in Frankrijk was de leraar degene die de kennis
had en niet tegengesproken mocht worden. Ik wil juist
dat kinderen een kritische geest ontwikkelen. Ik probeer
een beetje rechtvaardig te zijn en ik hou ervan dat din

Hoe bent u op deze school terechtgekomen?
“Via Pascal Baron, nu mijn collega-docent Frans, die ik
kende van de universiteit. Ik werkte op een protestant
se school in Gorinchem. De reistijd daarheen vond ik te
lang en ik wilde graag op een openbare school werken.
De scheiding tussen kerk en staat is belangrijk voor me
en ik werd op die school door ouders soms aangespro
ken op mijn les. Ik liet bijvoorbeeld eens een film zien

waarin een persiflage van God voorkwam. De volgende
dag kreeg ik een mailtje van een moeder dat dat toch
echt niet kon. We keken ook de film La Haine, die gaat
over de banlieues. Ik had de context van de film goed
uitgelegd en ik vind het belangrijk dat kinderen ook
deze kant van de samenleving zien. Het leidde tot
allerlei reacties van ouders en leerlingen die vonden
dat er te veel in werd gevloekt.”
Hoe bent u leraar Frans geworden?
“Ik heb ooit Franse taal en cultuur gestudeerd in
Poitiers in Frankrijk, omdat ik van literatuur houd,
maar dat heb ik niet afgemaakt. Daarna ben ik sociaal-
cultureel werk gaan studeren in Bordeaux. Mijn vader
is Nederlands, maar ik heb van hem nooit Nederlands
geleerd, omdat hij op zijn zesde al naar Frankrijk emi
greerde. Via een project van de Europese Unie, waarbij
jongeren vrijwilligerswerk in andere landen kunnen
doen, ben ik in Nederland terechtgekomen. Eerst wilde
ik nog terug naar Bordeaux, maar toen ontmoette ik
mijn man en kreeg ik een baan aangeboden…
De subsidies in het welzijnswerk werden steeds m
 inder
en ik begon de Franse taal en ook de cultuur te missen,
dus ik ging alsnog Frans studeren. Lesgeven is een
mooie combinatie van de doelgroep jongeren en de
Franse taal.”
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Hoe zou u het USG omschrijven?
“Een warm nest, voor leerlingen en voor docenten,
met oog voor de verschillen tussen mensen. De school
zit wel een beetje op een eiland, het is een heel witte
school, dat is niet representatief voor de maatschappij.
Ik ben in gesprek met de leerlingenraad, nog heel pril
hoor, welke rol het USG zou kunnen hebben in de stad.
Hoe kunnen wij nu bijvoorbeeld een school in Over
vecht steunen of kennismaken met hun leerlingen?
Ik vind het belangrijk dat kinderen op het USG zich
bewust zijn van de rest van de maatschappij.”
Heeft u nog andere taken op het USG?
“Ik ben een tijdje mentor geweest van klas 3 en 4,
maar dat gaat op het moment niet omdat ik meer uren
les moet geven. Het aantal klassen dat Frans heeft is
nu zo dat we zes uur ‘over’ hebben. Daar kun je niet
een extra docent voor aannemen, dus die uren hebben
we verdeeld over de docenten Frans. Dan blijft er helaas

geen tijd meer over om mentor te zijn. Verder doe ik
wel allerlei dingen rond het vak Frans, zoals onlangs de
Dag van de Franse taal. De landelijke opening daarvan
was op het USG; er kwam heel wat kijken bij de organi
satie. Het was leuk dat we heel veel reacties kregen op
onze oproep onder ouders om te komen vertellen hoe ze
in hun werk de Franse taal gebruiken!”
Wat is het gekste dat u meegemaakt heeft op het USG?
“We hebben een keer heel veel lol gehad toen we
met een groep leerlingen naar Parijs waren. Ook op
de terugweg in de trein naar Rotterdam hebben we
ontzettend gelachen. De conducteur heeft ons gedicht
over de Thalys nog voorgedragen.”
Waar wordt u chagrijnig van?
“Eigenlijk vind ik dat een kind aan het eind van elke les
het lokaal zou moeten verlaten met het gevoel dat hij
iets geleerd heeft. Dat lukt niet altijd en niet met alle
leerlingen. Dat ik eigenlijk te weinig tijd heb om dat

“Het USG zit wel een
beetje op een eiland, het
is een heel witte school”
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gen worden uitgesproken. En ik leer ook heel veel van
de leerlingen. Leerlingen zijn mensen die aandacht en
liefde nodig hebben. Ze zitten ook nog in de puberteit,
een moeilijke periode. Ik weet nog zo goed dat ik zelf
zo oud was, ik werd niet geïnspireerd op school hoor!
Wie in zichzelf gelooft kan heel ver komen. Als docenten
moeten wij daarvoor zorgen, dat is onze opvoedkundige
taak. Ik ben boos op mezelf als een leerling problemen
heeft en ik het niet heb gezien. Daarnaast is het ook
heel boeiend om kinderen Frans te leren spreken. In de
eerste klas kunnen ze met moeite een paar zinnen en
in de vijfde kan ik een heel gesprek met ze voeren. Ik
vind het ook leuk om in de bovenbouw ontroerende en
interessante literaire teksten met hen te delen.”
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De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt
een docent en een leerling. In de vorige Vox spraken we Anna de Bruijn, toen brugklasser. Zij vond
het moeilijk om te kiezen welke leraar als volgende
zou worden geïnterviewd, zoveel leuke leraren zijn
er op school. Uiteindelijk koos ze, in overleg met
haar klas, voor docente Frans Sonia van den Broek.
Zij is volgens Anna grappig en aardig, maar streng
als het nodig is.

mij tegenspreken!’
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‘Ik wil juist dat kinderen

altijd te bereiken, daar kan ik chagrijnig van worden.
Mijn ideale les stimuleert kinderen tot kritisch denken.
Ze worden actief en geprikkeld. Ze komen verder en
leren ook nog iets over de Franse cultuur en literatuur.”
Wat is uw beste herinnering aan het USG?
“De eerste keer dat ik mentor was, organiseerde mijn
klas aan het eind van de twee jaar een uitgebreid
buffet bij iemand thuis, met ouders en kinderen. Het
was een afscheidsfeestje aan het eind van het jaar,
maar ik kreeg allemaal cadeautjes en kaarten en werd
helemaal in het zonnetje gezet.”
Welke leerling interviewen we volgende keer en waarom?
“Dat is Mariasol Stumpers uit 5A. Zij is een spontane
leerling die oog heeft voor een ander en altijd vrolijk
is. Niks is een probleem voor haar, ze zeurt of klaagt
nooit. Ze is nieuwsgierig en heeft een goede, open
werkhouding. Ik vind haar een mooi mens!” 
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Lees nooit een boek dat je niet leuk vindt
Lezen voor de literatuurlijst: Bernard Pol moest het
ooit zelf als gymnasiast. Hij hield echt van lezen,
maar de lijst waaruit hij moest kiezen was toen
(halverwege de jaren tachtig) voor hem een enorme
drempel. Dat hij uiteindelijk Nederlands is gaan
studeren, was eerder ondanks dan dankzij De Lijst.
DOOR BERNARD POL, DOCENT NEDERLANDS

at ik vooral aan het verplichte lezen-voor-de-lijst

W heb overgehouden, is de lijfspreuk: lees nooit een
!
boek dat je niet leuk vindt. In een mooi boek voel je
je thuis: er gaat een wereld voor je open. Iets lezen
wat je niet boeit, of zelfs tegenstaat, is zonde van je
tijd: die had je met boeken kunnen doorbrengen waar
je wel gelukkig van wordt. Hieronder staan drie auteurs
die ik zelf heel goed vind en die veel bovenbouwleer
lingen ook kunnen waarderen (altijd handig als je als
ouder je zoon of dochter een boek voor Nederlands wilt
aanraden). Wat ze met elkaar gemeen hebben: er wordt
vooral een verhaal verteld.

2. FUZZIE VAN HANNA BERVOETS
Ook Hanna Bervoets is een echte verteller.
In haar romans Ivanov en Efter maakt ze
gebruik van allerlei bizarre beelden, slim
vervlochten verhaalelementen en spannen
de wendingen zodat de verhaallaag je niet
loslaat, terwijl je ook geprikkeld wordt na
te denken over allerlei maatschappelijke en
ethische kwesties. Ik ben nog niet ver in
haar nieuwste boek, Fuzzie, volgens haar
website “een modern-realistisch sprookje
over gemis, genegenheid en de vraag in
hoeverre affectie zich
laat afdwingen” (een
thema dat ze onder
andere ook in Efter
uitwerkt). Het is een
heel ander boek dan
de voorgaande, maar
tot zover zeker niet
minder boeiend.

1. MOTEL SONGS VAN AUKE HULST
De Nederlandse literatuur wordt er vaak van
beschuldigd dat er veel gepsychologiseerd en
gefilosofeerd wordt, maar dat er weinig te beleven
valt. Veel jonge lezers geven daarom de voorkeur
aan de Angelsaksische literatuur. Gelukkig wordt
de afstand tussen ‘lectuur’ en ‘literatuur’ steeds
kleiner (of daar überhaupt een verschil tussen
bestaat, laat ik hier nu buiten beschouwing). Auke
Hulst is een van die auteurs die echte verhalen
vertelt en tegelijkertijd literaire diepgang bereikt.
Zijn fantastische Slaap zacht,
Johnny Idaho is een dystopische
roman waarin onze kapitalisti
sche en egoïstische maatschappij
wordt gefileerd. Zijn laatste boek,
Motel Songs, is een mooi stukje
literaire Americana dat zich af
speelt in het Amerika van Trump.

3. ONDER EEN HEMEL VAN SPROETEN VAN ALEX BOOGERS
In de WhatsApp-chat van de vakgroep Nederlands gaat het
wel vaker over literatuur en onlangs maakte de bespreking van
Onder een hemel van sproeten van Alex Boogers in De Groene
Amsterdammer de vingers los. “Boogers vormt de voorhoede
van de blueszangers in onze literatuur: jongens uit achter
standsbuurten, met tatoeages, een hang naar vechtsporten en
een gouden hart”, schreef recensent Christiaan Weijts. Waarop
Auke Hulst (die ook in dat rijtje genoemd werd) twitterde:
“Doe al een leven lang mijn best
tot de elite te behoren, maar
eindelijk heb ik rust, want volgens
Weijts is mijn plek bij de volk
se schrijvers.” #WegmetWeijts,
hashtagde een collega! Waarop
een ander antwoordde: “Ik vind
Boogers toch een beetje Carry Slee
met testosteron.” Kortom: er is
weer wat rumoer in literatuurland
en dat maakt een boek altijd extra
leuk om te lezen.

