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nze oudste deed twee jaar geleden mee aan de

O uitwisseling met Brno. ‘Zijn’ Tsjech was een
!

beetje een atypische Tsjech. Hij verdiende flink met een
gamekanaal op YouTube. Zo flink dat zijn kamer vol dure
sportapparaten stond, hij net een weekendje naar Dubai
was geweest met zijn broer en een Ford Mustang had
klaarstaan in Californië, waar hij het volgende schooljaar
heen zou gaan. We waren benieuwd naar deze Tsjech,
die al een aardig eind op weg was de tienerdroom ‘rijk
worden’ te verwerkelijken. Zodra hij zijn stoere zonnebril
had afgezet bleek het een aardige, bescheiden jongen.
Met een aantal bijzondere gewoontes. Als ontbijt wilde
hij gekookte eieren, liefst minstens drie. Het fruit was
niet aan te slepen. De stroopwafels en drop die zoon bij
wijze van welkom had klaargezet bleven onaangeroerd;
wel nuttigde hij regelmatig proteïneshakes. Sporten
kwam er die week tot zijn teleurstelling niet zo van,
want de school had een uitgebreid programma opgezet.
Naar Amsterdam, Den Haag, Scheveningen, maar ook
allerlei activiteiten in en om Utrecht. Daarbij werd veel
gefietst − iets wat de Tsjechen niet zo goed konden. Het
verbazingwekkendste van Utrecht vonden ze trouwens
de megafietsenstalling bij het station (toen nog in
aanbouw). Op de zondag die je als gastgezin zelf moest
invullen, zou een deel van de Tsjechen en USG’ers naar
de Efteling gaan. Eén probleem: onze Tsjech had ruzie
gekregen met zijn ook uitgewisselde vriendinnetje. Met
kwaaie koppen in de Python of Droomvlucht leek niet
zo’n gezellig idee, dus stonden zij en haar gastvrouw de
avond tevoren op de stoep om de vrede te herstellen.
Dat lukte; de Efteling-trip was gered.
Het leuke van zo’n uitwisseling is, behalve natuurlijk
de toeristische component, dat leerlingen een beetje
kunnen zien hoe hun leeftijdsgenoten in andere landen
opgroeien. En kunnen merken dat er allerlei verschillen

Tsjechisch/Nederlandse acrobatiek bij de Dom

zijn, maar ook een hoop overeenkomsten – al is het
maar dat verkeringen elders soms net zo goed moeilijk
verlopen. Heel leerzaam!
De uitwisseling met Brno is inmiddels verleden tijd –
verderop in deze Vox blikt docente Friederike Humke,
een van de organisatoren, terug −, maar er is een
aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het USGreisassortiment. Zoals de fietstocht naar Santiago de
Compostella, waarvan verslag wordt gedaan op pagina
16 en 17. In dit nummer ook aandacht voor de beoordelingen van scholen die uitmonden in predicaten als
‘Excellente School’ en ‘Beste School’. Hoeveel waarde
moeten we hechten aan dergelijke beoordelingen?
Na veertig jaar USG gaat Mathieu Peulen, docent
maatschappijleer en -wetenschappen, met pensioen;
reden voor een interview. Verder fotoreportages over de
schoolstrijd en de pauzes op het USG. Daarnaast zijn er
natuurlijk de vaste rubrieken zoals het nieuwsoverzicht,
nieuws van de Ouderraad, de rubriek Om en om (de
geïnterviewde Mariasol Stumpers uit 5A is dit schooljaar
maar liefst vijf keer met school op reis geweest!) en de
Boekentipdrie.
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Buitenlandse reizen? Uitwisselingen? Ik weet niet
hoe het zat in uw schooltijd, maar bij ons bleef het
beperkt tot het brugklaskamp (zestig kilometer
fietsen naar Rhijnauwen) en de Romereis (twee keer
24 uur met de trein). En er kwam een keer een groep
scholieren uit het Duitse Solingen op bezoek. Die bleven een nachtje slapen, maar dat was het. Tegenwoordig wordt er heel wat meer gereisd en uitgewisseld.

Wij wensen u veel leesplezier en een zonnige zomer!
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
3
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Inhoudsopgave

Er gebeurde de afgelopen maanden weer veel op en om het USG. Omdat
niet alle ouders even goed het nieuws op de Facebookpagina en de website
van het USG bijhouden (weten wij uit ervaring) een kort overzicht van een
aantal belangrijke gebeurtenissen. Zodat u weer helemaal bij bent.

en jaar geleden kon ik mij bijna nog niet voorstel-

E len hoe het zou zijn om hier rector te zijn.
!

Ik stelde mij voor dat het echt anders was dan mijn
school op Curaçao en keek vooral uit naar de dynamiek
die een grote(re) school in de stad mee zou brengen.
Maar is het ook echt zo anders? Natuurlijk zijn er legio
verschillen aan te wijzen, maar een overeenkomst is
dat het bij beide gaat om een groep docenten die een
groep leerlingen naar de volgende stap in hun leven
wil helpen. En dat ik daar de rector van mag zijn, is de
mooiste baan van de wereld!
Als mensen om mij heen aan mij vragen hoe ik het
vind op het USG, vertel ik altijd dat het zo bruist. Het
raakt me hoeveel hier gebeurt en hoeveel mogelijkheden en kansen onze leerlingen krijgen én pakken. Niks
geen stoffig gymnasium, maar een school die volop
in ontwikkeling is en meegaat met de veranderingen

Ik vind het mooi om te zien
hoe het gymnasiale karakter
vorm krijgt binnen de school

Een eerste jaar is ook soms heftig. We zijn als school
een aantal keer geconfronteerd met persoonlijk leed en
de politieke ontwikkelingen brengen ‘gedoe’ mee.
Ik ben er trots op hoe we als team dergelijke zaken
aanpakken en opvangen. En ik zie wat voor moois
hieruit voortkomt. Daarnaast ontvangen we volgend
jaar 200 nieuwe leerlingen in de eerste klas!

Een groepje bovenbouwers
vertegenwoordigt Tsjechië in het
Model European Parliament in het
Provinciehuis.
18 januari Elsevier Weekblad beoordeelt
het USG als de beste vwo-school van
de provincie Utrecht.
20 januari Finale van het NK Debatteren
voor Scholieren. Het USG-team haalt
het finaledebat net niet.
23 januari Kick-off van de Energy Challenge; een team van het USG doet
mee met dit energiebesparingsproject
voor scholen.
27 januari Open Huis, bezocht door
zo’n 2100 basisschoolleerlingen en
hun ouders
7-14 februari Uitwisseling Nantes
(Fransen te gast op het USG)
12-16 februari De (nieuwe) skireis van
klas 4 (foto 1)
15 februari Ouderlessen
19 februari De Junioracademie voor
kinderen uit groep 8 die wat extra
uitdaging kunnen gebruiken begint
weer. Zij kunnen zich bezighouden
met onder meer forensische wetenschap, populatiegenetica en het
bouwen van escape rooms.
7 maart Vijfdeklassers bezoeken het laboratorium van de afdeling medische
fysiologie van het UMC. Ze horen van
alles over het onderzoek naar hartfalen bij onder andere muizen.
8 en 9 maart Studiedagen ter voorbereiding op de toetsweek
14 maart Vijfdeklasleerling Mia Lodder
wint de Prix du jeune lecteur néer
landais.
17 maart De landelijke finale van de
Geschiedenisquiz (de Watzkeburtquiz)
12 januari

De school groeit en daarmee gaan de ontwikkelingen
nog harder. De kracht van de school is écht naar het
individuele kind te kijken en ik ben ervan overtuigd
dat dat met meer leerlingen ook zo zal zijn. Er is uit
eindelijk een andere dagindeling voor nodig en daar
wordt hard aan gewerkt. Hierbij kijken we vooral naar
de keuzemogelijkheden voor de leerlingen, want als
iets me duidelijk is geworden dit jaar, is het dat onze
leerlingen heel veel willen en kunnen. Dat moeten we
ze gewoon bieden!
Dat de school groeit betekent ook dat we niet meer allemaal in ons gebouw aan de IBB-laan passen. Komend
schooljaar maken we daarom gebruik van een extra
gebouw aan de Notebomenlaan. Tegelijkertijd denken
we samen met NUOVO en de gemeente na over uitbreiding van ons gebouw. Uiteraard zal ik u hierover op de
hoogte houden.
Ik heb ervan genoten u te ontmoeten en heb hier
veel van geleerd. U kwam met velen naar de verschillende ouderavonden, bijeenkomsten van de Ouderraad,
klankbordsessies of gewoon even een praatje maken.
Er is een voorzichtig begin gemaakt met het concept
ouderbetrokkenheid en ik kijk ernaar uit om dat volgend
jaar samen verder vorm te gaan geven. Maar eerst mijn
eerste schooljaar afronden, lekker vakantie vieren en
dan op naar het tweede jaar als rector van deze prachtige school!
Marieke Folkers, rector USG

wordt gehouden op het USG.
Bas Oldenhuis (klas 4) en Jur Bos
(klas 5) eindigen als zesde.
20 maart Maar liefst 72 leerlingen
krijgen hun Cambridge Certificates,
de aparte diploma’s voor Cambridge
Engels (foto 2).
20 maart Finale van het landelijke
Concours interscolaire 2018. USG
wint in de categorie reclamespotjes
(klas 4).
21 maart Bakesale voor het Domstad
Jeugdorkest
23 maart Grondwetdag 2018: een groep
vierdeklassers gaat naar de Raad
van State.
23 maart Susan Oberndorff uit klas 4
is tweede geworden bij de Nationale
Deutscholympiade.
24-30 maart Vijfdeklasreizen naar Rome,
Napels en Griekenland
27 maart Uitwisseling met Brno
(Tsjechië)
6 april Eersteklasfeest
16-25 april ELOS-reis klas 4 naar Marokko (foto 3)
18 april Eindexamenexpositie Kunst
19-26 april Santiago-fietsreis klas 4
24-26 april Schoolstrijd
26 april Laatste lesdag zesdeklassers
17 en 18 mei Een groep vierde- en vijfdeklassers doet mee aan de Athenespelen in Groningen (foto 4)
2-9 juni Uitwisseling Brno, Tsjechen
bezoeken Nederland
12 juni Lampomene speelt Foxtrot in
de Stadsschouwburg
15 juni AMOR-avond
29 juni Maar liefst 98,3 procent van
de 118 eindexamenkandidaten blijkt
te zijn geslaagd.
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Een jaar rector op het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Als ik dit hardop uitspreek kan ik me bijna niet
voorstellen dat er al een schooljaar voorbij is. Gaat
het dan echt zo snel? Eén ding weet je zeker als je
deze vraag beantwoordt: als je het naar je zin hebt,
vliegt de tijd.
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Nieuwsoverzicht
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Niks geen stoffig gymnasium

die bij 2018 horen. Tegelijkertijd heeft de school een
sterke cultuur en prachtige tradities die in ere worden
gehouden. Ik leer daar iedere dag van en vind het mooi
om te zien hoe het gymnasiale karakter vorm krijgt
binnen de school.
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VAN DE RECTOR

Sinds het basisschooladvies leidend is voor
groep-8-leerlingen, lijkt het aantal zittenblijvers en
‘afstromers’ aan het eind van het eerste schooljaar op
het USG te groeien. Docenten Willem van Bergeijk en
Fedde Lok doen onderzoek naar de gevolgen van de
wijziging van het basisschooladvies.

Een groep vierdeklassers bracht onlangs een negatief
advies over een wetsvoorstel uit, bij de Raad van State.
ij het vak maatschappijleer kregen vierdeklassers

B de opdracht om een advies bij een voorstel tot
!

grondwetswijziging te schrijven. Ze moesten doen alsof
ze de Raad van State waren en een advies uitbrengen
aan regering en parlement. Dit betrof een – fictief −
wetsvoorstel voor flexibele vrije dagen, in het kader van
de multiculturele samenleving. Iedere Nederlander zou
per jaar vijf vrij te kiezen dagen krijgen om religieuze
feestdagen te vieren. De beste adviezen werden ingezonden voor deelname aan de Grondwetdag. Het advies
van een van de USG-groepjes, dat negatief uitviel
omdat de leerlingen meer nadelen dan voordelen zagen,
werd samen met de adviezen van zeven andere groepjes
uit Nederland als zeer goed beoordeeld. Daarom mochten de leerlingen het advies op 23 maart zelf komen
verdedigen in de Raad van State aan de Haagse

DOOR FEDDE LOK

en van de belangrijkste functies van het onderwijs

E is zijn emancipatoire vermogen. Het moet niet zo
!

zijn dat wie voor een dubbeltje is geboren nooit een
kwartje kan worden. Onze samenleving wordt meritocratischer en als land willen we dat leerlingen hun potentieel benutten. Een passend schooladvies hoort daarbij.
Uit onderzoek blijkt dat het basisschooladvies (het
advies van leerkrachten en directie) beter dan alleen
de eindtoets in groep 8 (Cito, Route 8, IEP et cetera)
voorspelt welk niveau een kind aankan. Daarom is in
schooljaar 2014-2015 de maatregel ingevoerd dat het
advies van de basisschool leidend is en de score op de
eindtoets aanvullend. Dit advies kan achteraf naar boven bijgesteld worden als de eindtoets een hoger niveau
aangeeft dan de basisschool in eerste instantie gaf.
De maatregel blijkt te werken. Leerlingen krijgen een
eerlijker advies, omdat wordt gekeken naar de capaciteiten in hun gehele schoolloopbaan en niet alleen naar
de eindtoets. Er treedt echter wel een bijverschijnsel
op. Ouders willen vanzelfsprekend het beste voor hun
kind. Maar er is wel een verschil tussen het beste, lees:
meest geschikte, of het hoogste, lees: te hoog. Sommige ouders dringen bij basisscholen aan op een hoger
schooladvies voor hun kind. Een trend die al bestond,
maar nu toeneemt. Volgens voorzitter van de PO-raad
Rinda den Besten komt dat doordat in ons schoolsysteem een kind moeilijk kan overstappen naar een ander
niveau als het eenmaal is ingedeeld op de middelbare
school; de zogenaamde sjoelbakconstructie. Ook wordt
het door ons ideaal van meritocratie veroorzaakt: in
plaats van je afkomst zijn je capaciteiten bepalend voor
je sociaal-economische positie. Ouders doen er dus alles
aan om hun kind zo goed mogelijk te laten presteren.
Actualiteitenprogramma EenVandaag en vakbond CNV
Onderwijs hielden enkele maanden geleden een enquête
onder 2200 basisschoolleraren. Hierin gaven zeven op
de tien leraren aan dat de druk van ouders die een hoger

schooladvies eisen de laatste vijf jaar is toegenomen.
Een op de vijf gaf aan hiervoor te zwichten.
DATALAB
Het USG heeft de indruk dat sinds deze beleidsmaatregel
van kracht is, het aantal zittenblijvers en ‘afstromers’
is toegenomen. Tot 2014-2015 waren dat er meestal
één of twee van het eerste naar het tweede schooljaar,
sindsdien is dat aantal gegroeid. Wiskundedocent Willem
van Bergeijk en ondergetekende doen naar aanleiding
van dit groeiende aantal onderzoek naar de veranderende leerlingpopulatie. Wij doen dat in het kader van
Datalab. Dit is een vanuit de Universiteit Utrecht georganiseerd onderzoekstraject, waarin gespecialiseerde
onderwijs(data)wetenschappers samen met docenten op
school kijken waar datagericht onderzoek het onderwijs
kan verbeteren of ondersteunen. Wij onderzoeken of
de voorspellende waarde bij het geven van een schooladvies sinds het invoeren van de maatregel gelijk is
gebleven. Dit biedt misschien inzicht in het profiel van
instromende leerlingen die op hun tenen moeten lopen.
Ook interessant is dan om te onderzoeken wat de kenmerken zijn van leerlingen die ondanks een schijnbaar
te hoog advies toch tot bloei komen op school. Zo kunnen we ons onderwijs goed vormgeven. Want het beste
advies voor een leerling is een advies waarbij de lat niet
te hoog, niet te laag, maar precies goed ligt.

Kneuterdijk. Na een welkomstwoord van vicevoorzitter
Piet Hein Donner hielden alle groepjes een pitch. Daarbij probeerden ze elkaar in originaliteit af te troeven.
De USG’ers legden tijdens hun pitch bij elk voor- en
tegenargument een
paaseitje in een zelfgemaakte weegschaal.
Zo werd duidelijk dat
de negatieve aspecten
de overhand hadden.
Na de pitches werden
de adviezen uitputtend besproken. De
USG-pitch werd door
de jury origineel
bevonden, maar het
beste advies werd
uitgebracht door een
school uit Gulpen.

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).
!!Boss:

“Waar denk je aan bij 60 graden?”
Leerling: “Witte was.”

!!Van

Bergeijk: “Dat er een wortel staat maakt
geen wortel uit?”

!!Leerling

(zacht): “Nein.”
Berk: “What did you say?”
Leerling (harder): “Nein!”
Berk: “There will be no German in my class!
We fought two world wars to be able to speak
English!”

!!Leerling

tijdens het vijfde uur: “Zo hee, weer
het laatste uurtje van de dag!”
Kers: “Hou eens op, ik moet nog tot het achtste.
Je bent nu gewoon ouderen aan het pesten.”

!!Van

der Laan tegen leerling die zijn huiswerk
niet heeft gemaakt: “Dat is de allermooiste
fuck off-smile die ik ooit heb gezien.”
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USG’ers naar Raad van State
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Aantal zittenblijvers gestegen
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KORTE BERICHTEN

!!Landman:

“Ik haat dat Bing, dat moeten ze
afschieten. Ik wil gewoon Google.”

!!Humke:

“Ik haat mensen die rondlopen tijdens
mijn les. Ik haat mensen die met hun hoofd
tegen mijn muur liggen. Ik haat mensen die door
me heen praten.”

!!Leerling

over het shirt van Orbán: “Het is een
beetje mislukt.”
Orbán: “Pardon, je bent zelf mislukt.”

!!Kieviet:

“O, ze draaien AC/DC in de kantine.”
Van der Heijdt: “AC/DC is voor watjes.”

!!Van

den Broek: “Ik haat Pokémonkaarten.”

!!Een

leerling drinkt water uit een flesje.
Righolt: “Zo, daar heb ik ook zin in.
Maar dan… bier.”
7
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KORTE BERICHTEN

die bovendien vaak geen vergelijking met een andere
school kan maken. Elsevier Weekblad houdt het bij de
harde kwantitatieve gegevens die afkomstig zijn van
de Inspectie van het Onderwijs en baseert zijn oordeel
op een weging van deze indicatoren. In januari van dit
jaar werd het USG als beste vwo-school in de provincie
Utrecht beoordeeld.

DOOR MAARTEN BODDAERT

n het gevecht om nieuwe leerlingen halen veel

I scholen alles uit de kast. Zo herinner ik mij van
!
de open dagen van vorig jaar een school waar bij de
ingang de gemiddelde resultaten van het schoolexamen en het centraal examen waren opgehangen, met
daarnaast die van de belangrijkste concurrenten. Zo
kon de leerling er meteen van overtuigd worden dat
deze school de beste keuze was. Dit doet denken aan de
prijsvergelijking die bij de ingang van de Jumbo tegenover het USG wordt gemaakt: daar wordt de kassabon
vergeleken met die van de concurrenten. Leerlingen zijn
echter geen artikelen in een supermarkt. Iedere leerling
is uniek en kan niet zomaar met een andere leerling
worden vergeleken. Bovendien ontwikkelt het ene kind
zich sneller en anders dan het andere. Gedurende zes
jaar verandert het kind in een jonge vrouw of man.
SUBJECTIEF ADVIES
Het begint al met de instroom vanuit het primair onderwijs. Kinderen uit groep 8 hebben een bindend advies
gekregen. Middelbare scholen kunnen op basis van dit
advies de nieuwe leerling niet weigeren. De instroom

wordt daarmee door de basisschool bepaald. Hoewel dit
advies doorgaans sterk wordt beïnvloed door de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem, blijft het een
subjectief advies en zal het niveau van de instroom van
school tot school verschillen. Op de middelbare school
is er een schat aan kwantitatieve indicatoren op basis
waarvan een school zou kunnen worden beoordeeld. Om
er een paar te noemen: slagingspercentage, gemiddeld
cijfer op het centraal examen, verschil cijfer schoolexamen/centraal examen, percentage zittenblijvers of
percentage uitval et cetera. Hoe weeg je die factoren
echter ten opzichte van elkaar? Wat is doorslaggevend
in het eindoordeel over een school? Daarnaast zijn er
allerlei subjectieve indicatoren op basis waarvan een
school zou kunnen worden beoordeeld, zoals: tevredenheid van de leerling, tevredenheid van de ouders, de
veiligheid op school enzovoort. Hier moeten we afgaan
op het individuele oordeel van de ouder of de leerling,

8

SCHOOLBEOORDELINGEN BEKIJKEN
•

www.excellentescholen.nl Uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs.

•

https://www.elsevierweekblad.nl/onderzoek/achtergrond/2018/01/kies-voor-de-hoogste-cijfers-120234w/
Uitgevoerd door Elsevier. De website is alleen door abonnees te bekijken.

•

https://www.rtlnieuws.nl/bestescholen
RTL beoordeelt de school op basis van vier indicatoren, verkregen uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.

•

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
Met deze website is het mogelijk scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs) gemakkelijk te vergelijken.
De website is ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad.

HOMERUSPROGRAMMA
Dan naar het predicaat ‘Excellente School’, dat is toegekend door de Inspectie van het Onderwijs. Nederland
heeft circa 700 scholen in het voortgezet onderwijs
die zijn verspreid over zo’n 1400 schoollocaties. Met
141 predicaten mogen veel van hen zichzelf excellent
noemen. In de regio Utrecht zijn dat naast het USG
het Cals College in Nieuwegein en het Herman Jordan
Montessori Lyceum in Zeist. Voor de erkenning Excellente School moeten scholen zichzelf aanmelden. Lang
niet alle scholen doen dat. Om in aanmerking te komen
voor dit predicaat moet een school minimaal voldoen
aan een aantal gemeten kwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren. Uit onderzoek in Elsevier Weekblad blijkt

Voor de erkenning Excellente
School moeten scholen zichzelf
aanmelden
echter dat 95 procent van de scholen aan deze eisen
voldoet. Daarnaast is een belangrijk onderdeel bij de
beoordeling het zogenaamde ‘excellentieprofiel’. Dit is
een onderdeel waarop de school zich moet onderscheiden van de andere scholen. In het Juryrapport van de
Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het Homerusprogramma het USG onderscheidend maakt. Dit programma
is indrukwekkend te noemen: buiten het standaard curriculum biedt het USG veertien programma’s aan, zoals
Chinees, Pre-University Classes en U-Talent. Bovendien
heeft het USG – volgens de website – liefst zeventien
leerlingenverenigingen. Daarnaast doet elke leerling
mee aan het Cambridge-traject bij Engels. “Alles overziende is de jury van oordeel dat het Utrechts Stedelijk
Gymnasium op basis van de door de jury waargenomen
kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat
Excellente School vwo toekomt”, aldus het juryrapport
van de Inspectie.

LOTING
Rest de vraag: wat hebben we aan die beoordelingen?
Een beoordeling lijkt niet meer dan een hulpmiddel bij
het kiezen van een school voor een kind uit groep 8.
Andere factoren zoals denominatie en reisafstand zullen
voor veel ouders ook van belang zijn bij de voorselectie. Daarnaast zal de leerling zelf ook een mening
hebben nadat de open dagen van verschillende scholen
zijn bezocht. De sfeer op school en het al dan niet
meegaan van vriendjes zullen daarbij een belangrijke
rol spelen. En dan speelt in de stad Utrecht uiteindelijk
ook het loten nog een belangrijke rol. Uitgeloot worden
betekent immers doorgaans dat een kind meteen bij
keuze vijf of zes terechtkomt. Zit een kind eenmaal op
het voortgezet onderwijs, dan is de beoordeling nog
minder van belang. Want wie verandert er dan nog van
school als deze minder goed wordt beoordeeld? 

BIJKOMEND VOORDEEL:
REGELLUWE SCHOOL
Het eerste cohort Excellente Scholen, waaronder het Utrechts Stedelijk Gymnasium valt,
mocht meedoen aan het experiment ‘Regelluwe
scholen’. De wetgever heeft bepaald dat een
regelluwe school mag afwijken van bepaalde
wet- en regelgeving met als doel het onderwijs
te vernieuwen en te verbeteren.
Conrector Paula Mostert licht dit toe: “Het
gaat hier om een pilotproject dat vijf jaar
duurt. Op onze school heeft dat geresulteerd in
drie ontwikkelingen. Allereerst op het gebied
van docentbevoegdheid. Docenten die niet
eerstegraads bevoegd zijn, maar wel hebben
aangetoond dat zij vakbekwaam zijn, kunnen worden ingezet als eerstegraads docent.
Daarnaast hoeven leerlingen met een hoog
taalniveau die een bepaald ERK-niveau hebben
gehaald (met certificaat) geen centraal examen
meer te doen in dat vak. En tot slot is onlangs
toegekend dat de vakken kunst (beeldende
vorming) en filosofie ook zijn toegestaan in
het profiel Economie & Maatschappij.”

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Sinds 2012 heeft het USG het predicaat ‘Excellente
School’. Inmiddels voeren 141 middelbare scholen
of schoolafdelingen deze titel. Naast dit predicaat
bestaan er ook nog andere keurmerken voor scholen,
waarvan Beste scholen van Elsevier Weekblad de
bekendste is. Hoeveel waarde moeten wij eigenlijk
hechten aan al die beoordelingen?

VOX HIERONYMI

Nederland?

9

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM
WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI
VOX HIERONYMI

De beste school van

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

EXCELLENT

EXCELLENT

VERNIEUWING

10

Na alweer bijna een jaar van samenwerken met Marieke
Folkers zijn we dat nog steeds! We hebben goed contact
en onder leiding van Marieke is er een hernieuwde aandacht voor de betrokkenheid van ouders bij de school,
waar we als Ouderraad uiteraard blij mee zijn. Half januari hebben we tijdens een contactouderavond de aanpak
om de ouderbetrokkenheid te vergroten besproken. Maar
liefst dertig contactouders waren aanwezig om met elkaar te praten over de invulling van ouderbetrokkenheid
op het USG. Na een toelichting van Marieke op het onderwerp gingen de contactouders aan de hand van stellingen in gesprek over de status van ouderbetrokkenheid
op het USG. Conclusie: er is zeker verbetering mogelijk
op het gebied van ouderbetrokkenheid en hiervoor zijn
ook suggesties gedaan. Om enkele daarvan te noemen:
aan het begin van het schooljaar een startgesprek met
leerling en ouder om verwachtingen te bespreken; de
kinderen standaard betrekken bij de tienminutengesprekken; eventueel een andere invulling van de tienminutengesprekken; het bevorderen van onderling contact
tussen ouders per klas, omdat het soms fijn is om even
te sparren; ook aandacht geven aan andere, niet-cognitieve talenten. De komende tijd zal de Ouderraad met de
schoolleiding hier aandacht aan besteden. Ook enkele
andere ouders hebben zich aangemeld om verder mee te
denken over de invulling. Alle ouders zullen hier vanaf
volgend schooljaar regelmatig over worden geïnformeerd.
PUBERBREIN
Daarnaast heeft de Ouderraad zoals gebruikelijk een
aantal bijeenkomsten georganiseerd. Begin februari
stond weer een zestal enthousiaste docenten klaar om
125 ouders een avond les te geven. Ze wisten zelfs de
meest verstokte alfa’s enthousiast te maken voor ‘De
wiskunde achter de s van https://’ en namen ons mee
in de wereld van Daedalus en zijn zoon Icarus, die
Kreta ontvluchtten met van was en veren gemaakte
vleugels – een reis die Icarus niet overleefde. Geweldig
dat er ieder jaar weer docenten zijn die hier hun tijd
en energie aan willen besteden. Het wordt zeer gewaardeerd! Op 22 maart vond de jaarvergadering plaats, een

Namens de Ouderraad, Fusien Verloop (voorzitter)
Ouderraad.usg@gmail.com

De taken van de
Ouderraad zijn:
•

Behartigen van de belangen van de
ouders: regelmatig contact met school
en met de schoolleiding.

•

Bevorderen van betrokkenheid van ouders op school: om input van ouders te
krijgen zijn er contactouders per klas die
enkele keren per jaar bij elkaar komen.

•

Innen en beheren van de vrijwillige
ouderbijdrage.

•

Daarnaast wordt ieder jaar een aantal
activiteiten georganiseerd voor ouders,
zoals de ouderlesavond en voorlichtingsavonden over zaken als alcohol en
socialmediagebruik.

Een jaar lang heeft het USG geëxperimenteerd met
de studieweek, waarin leerlingen zich voorbereiden
op de toetsweek. De reacties waren positief, van
docenten én leerlingen. Toch maakt de school een
einde aan het experiment. Of eigenlijk: het wordt op
een grotere schaal voortgezet.
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orig jaar schreven we op deze plek dat we blij

V waren met de aanstelling van de nieuwe rector.
!

belangrijk moment waarop de Ouderraad verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid en de financiën. Nieske
Castelein en Marlien Verhoef, scheidend voorzitter en
secretaris, lichtten in een duopresentatie de activiteiten
van de OR in het afgelopen jaar toe. Penningmeester
Bart Stumpers gaf een toelichting op de cijfers. Naast
de gebruikelijke bijdragen aan de leerlingenverenigingen, activiteiten zoals de Schoolstrijd en voorlichtingsactiviteiten voor verschillende leerjaren, is in 2017 een
bijzondere bijdrage gedaan aan de aankleding van de
school. Dit naar aanleiding van de ouderenquête die
uitwees dat ouders vonden dat de schoolruimte wel iets
gezelliger mocht worden. Ten slotte hebben we tijdens
de jaarvergadering afscheid genomen van drie OR-leden:
Nieske Castelein, Marlien Verhoef en Rob van Seters. Als
nieuwe leden verwelkomden we Klasja van de Ridder,
Mark Davids en Anne Kievit. De avond werd afgesloten met een leerzaam verhaal over de werking van het
puberbrein door Kees Vreugdenhil: zíj als pubers kunnen
echt niet veel aan hun gedrag doen, maar wíj als ouders
wel. We kregen een aantal nuttige tips mee om betere
puberouders te worden!

DOOR HANS REICHART FOTO ANNELIEN NIJLAND

e Denkgroep Onderwijs van het USG, gevormd door

D docenten en twee schoolleiders, onderzoekt hoe
!

de toekomst van het onderwijs op het USG eruit moet
zien. Een van de plannen van de groep was twee jaar
geleden de studieweek, vertelt conrector onderbouw
Paula Mostert, lid van de groep. Leerlingen kiezen in de
studieweek zelf het programma dat hen het best voorbereidt op de toetsweek. De studieweek is een jaar lang
uitgeprobeerd in verschillende vormen. In de meest
recente versie bood de school vijf hele dagen een keuzeprogramma aan. De leerlingen kozen voor (minstens)
zes lesuren per dag de activiteiten die zij nodig hadden
voor een optimale voorbereiding op de toetsweek. De
leerlingen uit de onderbouw deden dat samen met hun
mentor, die van klas 3, 4 en 5 zelfstandig, eventueel
in overleg. Het draait erom dat, aldus een nieuwsbrief
van de school, “leerlingen de ruimte krijgen om te doen

“We kunnen niet alle leerlingen
kwijt in het gebouw”
wat zij nodig hebben, daarbij tegelijkertijd lerend wat
die behoeften eigenlijk zijn én de verantwoordelijkheid
nemend voor een goede invulling van de studieweek”.
Docenten en leerlingen gaven hun mening in een enquête en “iedereen was enthousiast”. De docenten zagen
bijvoorbeeld dat de leerlingen die een week lang de
vakken volgden die ze zelf kozen omdat ze er behoefte
aan hadden, taakgerichter aan het werk waren en beter
opletten in de les. Voldoende reden om door te gaan
met het experiment, maar, zegt de conrector: “We krijgen
de week niet georganiseerd. We kunnen simpelweg niet
alle leerlingen van klas 1 tot en met 6 kwijt in het
gebouw: daar zijn niet genoeg lokalen voor. Minstens zo
belangrijk: de docenten kunnen niet steeds beschikbaar
zijn in zo’n week. Terwijl ik zeker voor de onderbouw een

groot aanbod van vakken in de studieweek noodzakelijk
vind. De hogere jaren kunnen voor een groter deel van
de studietijd in die week zelf aan de slag.”
ZEGGENSCHAP
De school heeft na een jaar proberen vastgesteld dat
de studieweek door de grens aan de middelen niet kan
werken. Paula Mostert: “Van het experiment hebben
we wel veel geleerd. Het is zeker dat het de kant op
moet waarin de leerlingen meer zelf bepalen, hun eigen
keuzes maken.” Het aanbod op het USG is groot en
leerlingen maken daaruit een selectie die aansluit bij
hun persoonlijke behoefte. “Het onderwijs wordt verder
gepersonaliseerd, de leerlingen krijgen meer zeggenschap in hun eigen leerproces. We werken daar op
school al een aantal jaar aan. We hebben een redelijk
gedifferentieerd aanbod, op verschillende niveaus.
Een docent Engels is begonnen met formatief toetsen
voor de leerlingen die het vak Engels versnellen. De
ervaringen hiermee zijn positief, ook andere docenten
zijn van plan meer formatief te evalueren. Ook in de
nieuwe aanpak van de tienminutengesprekken bijvoorbeeld, bevorderen we dat de leerlingen zelf, samen
met hun ouders, hun vragen en leeraanpak bespreken
met de docent.”
De richting die het onderwijs op zal gaan is duidelijk:
de leerlingen en hun behoeften vormen het uitgangspunt en zij krijgen een grotere rol in hun eigen leerproces. Hoe die ontwikkeling wordt vormgegeven en in
welk tempo dat is te realiseren, wordt door docenten
en schoolleiding onderzocht. Bij dat onderzoek worden
leerlingen en ouders betrokken. 
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Zoals in ieder nummer van de Vox een kort overzicht
van de activiteiten van de Ouderraad.

Studieweek: leerzaam experiment
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Meer aandacht voor ouderbetrokkenheid
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AFSCHEID MATHIEU PEULEN
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athieu Peulen kende het USG al voordat hij er

M ging werken. “Ik studeerde begin jaren zeventig
!
in Utrecht en had een USG-vriendinnetje. Daardoor
kende ik de schoolpopulatie wel.” Grinnikend: “Toen ik
haar een keer kwam afhalen zag rector Van der Veer ons
samen op het bordes staan. Hij is toen haar vader, een
Bilthovense tandarts, gaan bellen. Of die wel wist dat
zijn dochter werd afgelikt door een baardaap. Van der
Veer was een man die de nieuwe tijden nogal verderfelijk
vond.” Toen Peulen zes jaar later bij het USG solliciteerde was Van der Veer met pensioen.
Peulen had na zijn studie sociologie en onderwijssociologie stage gelopen bij De Werkplaats. Het lesgeven beviel
hem zo goed dat hij daar wel verder in wilde. Hij heeft
er nooit spijt van gehad. In de veertig jaar dat hij aan
de school verbonden is, heeft hij veel zien veranderen.
“Neem alleen al de grootte van de school. Het worden nu
duizend leerlingen! Toen ik begon had het USG er maar
tweehonderd; ik had twee klassen.” Ook zijn vak ontwikkelde zich. Aanvankelijk was er niet eens een lesmethode, die is Peulen toen zelf maar gaan maken. En vanaf
1998 werd maatschappijleer verplicht voor het eindexamen. “Daar was ik blij mee. Kinderen hebben niet zo veel
intrinsieke motivatie om voor een vak te gaan werken als
het niet echt meetelt.” In 2007 kwam het CE-keuzevak
maatschappijwetenschappen erbij. Bij maatschappijleer
gaat het vooral om burgerschapsvorming, met onderdelen als de parlementaire democratie, de rechtsstaat en
de verzorgingsstaat. Maatschappijwetenschappen bereidt
voor op allerlei studies in de sociaalwetenschappelijke
hoek. Vanaf komend schooljaar komt er een nieuwe opzet
van maatschappijwetenschappen; Peulen is op landelijk
niveau betrokken bij de ontwikkeling ervan. “Het is de
bedoeling dat het minder kennisoverdracht wordt en dat
leerlingen meer zelf maatschappelijke gebeurtenissen en
verschijnselen gaan onderzoeken en de resultaten aan
elkaar presenteren. Dat past ook heel goed in de ontwikkeling die het onderwijs op het USG heeft doorgemaakt.”

ARROGANT
Peulen heeft ook altijd op andere scholen lesgegeven;
zo is hij al 35 jaar verbonden aan het Anna van Rijncollege in Nieuwegein. Hij gaf ook een tijd les aan een
categoriale mavo in Zuilen. Hij heeft dat als verrijkend
ervaren. “Ik heb veel geleerd van die verschillende
schoolculturen. Je relativeert makkelijker en doet ook
inspiratie op voor je lessen. Voor het ene niveau gebruik
je een heel andere insteek dan voor het andere. Op het
USG pikken ze makkelijk dingen op en zijn ze ook heel
geïnteresseerd in de geschiedenis van maatschappelijke
fenomenen. Dat laatste vergt vaak te veel van mavoleerlingen. Maar USG’ers hebben ook blinde vlekken, simpelweg omdat ze in een bepaalde bubbel leven.”
Wat Peulen ook altijd opviel is het enorme verschil op
de open dagen. “Op het USG zie je dan allemaal blije,
enthousiaste kinderen en ouders. De toekomst lacht ze
toe! Op het vmbo is dat heel anders: kinderen en ouders
voelen zich sneller verloren. Waardering, inkomensperspectief, hoe er tegen je wordt aangekeken – het voelt
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GEEN COACH
Peulen is blij met deze ontwikkeling van “opleidingsfabriek naar leerschool”, zoals hij het noemt. “Vroeger
was het USG vooral gericht op het verwerven van kennis. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Wat er de
afgelopen tien, vijftien jaar aan toegevoegd is, is ruimte om naast het vaste pakket ook andere belangstellingsgebieden te verkennen. Leerlingen kregen steeds
meer de gelegenheid om de wereld buiten het klaslokaal, buiten de school te verkennen, deels op basis van
hun eigen nieuwsgierigheid. Er werd en wordt geëxperimenteerd, maar wel binnen het kader van een vaste lessentabel; iedereen moet voldoen aan de basiseisen. Op
deze manier worden nieuwsgierigheid én eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd binnen het sociale verband
dat een school in mijn ogen moet blijven. Onder leiding
van Hanneke Taat is enorm veel veranderd. Ze heeft dat
heel elegant gedaan; geen dingen doorgedouwd, maar
in commitment, met een luisterend oor voor leerlingen
en docenten. Het is ook fijn dat leraren hier niet zijn
verworden tot ‘coach’ van leerlingen die allemaal hun
individuele leerroute doorlopen in gepersonaliseerd
onderwijs, zoals je op sommige scholen ziet. Want dat
is voor docenten én uiteindelijk ook voor leerlingen de
dood in de pot!”

Mathieu Peulen in 1978 en in 2018

een beetje als verdwijnen in het afvoerputje.”
Betekent dat dat er op het USG verwende apen rondlopen? “Nee hoor, ze kunnen soms best eens lawaaiig en
eigenwijs zijn, maar het grootste deel van de leerlingen hier is ook heel sociaal, in ieder geval naar elkaar.
Vriendelijk, geïnteresseerd, leergierig, behulpzaam.
Ze zijn competitief, wat ik prima vind, maar werken –
meestal − niet met hun ellebogen. Ze steunen elkaar
juist erg goed.”
Dat is weleens anders geweest. “Toen ik begon eind jaren zeventig had je nog een beetje de naweeën van de
hippieperiode. Maar in de jaren tachtig veranderde dat.
Toen kreeg je een kleine, maar wel dominante groep
die zich arrogant opstelde. Jasje-dasje, collegesjaals,
Lacoste-shirtjes. Wiegel was het grote voorbeeld. Er was
zelfs eens een jongen die tegen mij en een collega zei:
‘Mijn vader zegt dat als je echt niks kunt je altijd nog
leraar kunt worden.’ Zo’n houding. Gelukkig is de maatschappelijke voedingsbodem daarvan weggeëbd.”
MOCRO-MAFFIA
Sinds de Fortuynrevolutie is de belangstelling voor
maatschappijleer bij de leerlingen enorm toegenomen.
Om die belangstelling verder aan te wakkeren, nodigde
Peulen regelmatig gastsprekers uit. Politici, vakbondsmensen, oud-delinquenten, van alles. Oud-Kamerlid
Ahmed Marcouch is een paar keer geweest. Eén keer tegelijk met een oud-crimineel uit de mocro-maffiahoek.

“Die vond Marcouch een verrader van de Marokkaanse
zaak, veel te geïntegreerd. Maar hij was geen partij
voor Marcouch, die is zo intelligent en welbespraakt.
Het was een interessante combinatie.” Ook ging
Peulen met zijn leerlingen naar de Eerste en Tweede
Kamer, zette hij de Klimaatdag voor de vierde klas op
(“jammer dat het nog steeds nodig is dat die bestaat”)
en was hij oprichter en dertig jaar lang organisator
van het Model European Parliament (MEP) in de provincie Utrecht.
Peulen vindt het zorgelijk dat leerlingen haast geen
kranten lezen. “Tot een jaar of vijf geleden gebeurde
dat wél. Nu volgen ze het nieuws vooral via sociale
media. Maar dat mist vaak de achtergronden en zo
word je vooral getriggerd op de sensationele gebeurtenissen. Dat ondermijnt het vertrouwen in samenleving
en medemens. Kwaliteitsnieuws afkomstig van een
goede redactie helpt je om de wereld te ordenen en te
overzien. Ik vind deze verschuiving echt bedreigend
voor de democratie. Het wantrouwen jegens de gezaghebbers wordt steeds groter, doordat er voortdurend
ongecontroleerd ‘hij liegt’ wordt geroepen. Op een
gegeven moment vertrouwt niemand meer iemand.”
Als hij trouwens nog een idee mag droppen: wat hij
mist in het onderwijs is les in ethiek. “We hebben nu
wel kritisch denken op school, maar bezig zijn met je
eigen moraalontwikkeling zou ook heel nuttig zijn,
zeker in de huidige tijd.” 
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Het onderwijs én zijn vak vervelen hem nog
steeds niet. Na precies veertig jaar op het USG
gaat Mathieu Peulen, docent maatschappijleer
en maatschappijwetenschappen, op 1 augustus
met pensioen. Hij blikt terug met de Vox.

kranten moeten lezen’
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Vlak voor de meivakantie vond de jaarlijkse
schoolstrijd plaats. Thema was dit jaar Rusland,
dus de onderbouwklassen leefden zich in hun
openingsacts uit met Poetinmaskers, bontjassen
en matroesjka’s. Daarna werd er gedebatteerd,
geschaakt, gedanst, toneelgespeeld, gemusiceerd,
gemodeshowd, gevoetbald en gekookt. Klas 2E had
voor de bakesale maar liefst dertig taarten, cakes
en andere zoetigheden gebakken!
Fotograaf Geert van Schoot woonde de finale bij,
die tussen 1F, 2C en 3C ging. Die laatste klas kwam
als winnaar uit de bus.

op het USG
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in Spanje

er mountainbike legden 24 vierdeklassers van 19

P tot en met 26 april een deel van de pelgrimsroute
!
naar Santiago de Compostella af. Startpunt van de fiets
tocht van 340 kilometer was León, waar ze daags na hun
vlucht na een snelle bezichtiging van Madrid per trein arriveerden. Floortje Kootte, Fransje Praagman, Aad Gordijn
en Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen, allen docenten met
een voorliefde voor de fiets, gingen mee als begeleiders
van de zestien jongens en acht meiden. Floortje Kootte
en Aad Gordijn hadden in het najaar van 2017 proefgereden en konden tijdens de voorafgaande informatie- en
Spaanse-hapjesavond voor de deelnemers en hun ouders
uit eigen ervaring verhalen en tips geven over de route,
spelregels en voeding. De reis was niet alleen voor de
leut: iedereen moest een ‘specialisme’ kiezen, dat

Klaar voor de start in Hospital de Orbigo
De felbegeerde stempels in het pelgrimspaspoort

voor en tijdens de reis uitgewerkt diende te worden.
Tijn Reichart, Luc van Maldegem en Ids Berk kozen voor
verslaggeving. Een aantal passages uit hun relaas.
PELGRIMSPASPOORT
“De ochtend van 21 april waren we begonnen met een
heerlijk ontbijt in het idyllische hostel in Hospital
de Orbigo, waarna we op de fiets stapten. Na 1,5 uur
kwamen we aan in de prachtige stad Astorga, met haar
magnifieke Gaudi-uitstraling. In dit gezellige stadje zijn
we op stempeljacht gegaan voor ons pelgrimspaspoort.
De stempels waren overal te verkrijgen, in winkeltjes,
cafés, restaurants en zelfs in de Spa. Vragen naar deze
stempels moest natuurlijk in het Spaans. Hierdoor heb
ben we een paar woordjes Spaans geleerd: ‘Uno sello por
favor?’ Dat het amper begrepen werd deerde niet, want
er werd ijverig gestempeld. Ze vonden het zelfs erg leuk
dat we het in het Spaans probeerden!”

ADEMBENEMENDE OMGEVING
“Na de parade konden we het stadje verlaten om naar het
hostel van onze overnachting te fietsen. We begonnen
met een grote klim. De omgeving was adembenemend.
De volbegroeide heuvels op de voorgrond met daarachter hoge bergen bedekt met eeuwige sneeuw. Maar het
fietsen zelf moeten we niet tekort doen.
Het was een prachtige ervaring. We gaan er geen
doekjes om winden: het was zeker zwaar maar dat maakt
het geen mindere ervaring, integendeel, het was een
heel leerzame ervaring. Daar bovenop geeft het ook
enorme voldoening als je eenmaal op je bestemming
arriveert.” 

RARE SPANJAARDEN
“Een tijdje later kwam er een parade langs. Die optocht
was op z’n zachtst gezegd opvallend: bijna iedereen had
maskers op en gewaden aan. Veel mensen hadden (koe)
bellen om hun middel of hadden ratels om maar zoveel
mogelijk kabaal te maken. Anderen hadden schaarachtige uitrekkende tangen of strooiden met zaagsel of meel.
Een paar hadden zelfs een alcoholische versnapering,
die Ids in z’n gezicht geduwd kreeg.”
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Nieuw in het reisaanbod dit jaar is de fietstocht
langs oude Spaanse pelgrimswegen. Niet iets dat je
meteen verwacht op een openbare school. De reis
is dan ook niet zozeer bedoeld ter contemplatie,
maar meer om de leerlingen over zichzelf, elkaar en
de omgeving te laten leren, en fysieke en mentale
uitdagingen te leren overwinnen. “Het was zeker
zwaar, maar dat maakt het geen mindere ervaring.”
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Op stempeljacht

Het einddoel: de kathedraal van St.-Jacob in Santiago de Compostella

OM EN OM

Mariasol, herken je jezelf daarin?
“Het klopt aardig dat ik spontaan en nieuwsgierig ben.
Maar ze zegt ook dat ik nooit klaag en zeur, terwijl ik
vind dat ik dat best wel veel doe!”
Welke vakken vind je leuk op school?
“Ik doe het profiel Economie & Maatschappij, en met
mijn vakkenpakket doe ik ook automatisch Cultuur &
Maatschappij. Economie vind ik een leuk vak! En ook
Management & Organisatie vind ik leuk, dat gaat over
cijfers en balansen van een bedrijf en waarom het dan
bijvoorbeeld winst maakt. Ik wil ook wel verder in de
economie, maar ik weet nog niet precies wat.
Talen vind ik ook leuk. Thuis spreken we Nederlands en
Spaans, omdat mijn moeder uit Ecuador komt. Ik heb de
eerste paar jaar op school ook Spaans gedaan, maar ik
kan de grammatica niet zo goed. Spreken gaat automatisch, maar schrijven is lastiger. Met de andere talen
die ik nog op school leer erbij ben ik best tevreden over
mijn talenkennis.”
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Hoe is je band met Ecuador?
“Er woont nog heel veel familie van me in Ecuador,
dus ik ben er wel vaker geweest. Ik vind het fijn voor
vakantie, lekker weer ook natuurlijk, maar ik zou er niet
kunnen wonen. Ze zijn daar heel relaxed, een beetje te
afwachtend vind ik. Ik ga me vervelen als ik niet de hele
dag iets te doen heb.”
Wat doe je buiten de lessen nog op school?
“Volgend jaar word ik deelvoorzitter van leerlingvereniging FAMA, dat is de jonge-ondernemersvereniging.
Die heeft ongeveer acht actieve en twintig passieve
leden, vooral uit de vierde en vijfde. We zijn op dit
moment dingen aan het bedenken om te doen met
FAMA. Er was dit jaar een excursie naar de beurs, maar
we willen ook graag gastsprekers van bijvoorbeeld

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

DOOR CHANTAL WILHELMUS

start-ups gaan uitnodigen. Sinds de derde klas volg ik
ook het ELOS-programma. Dat is behoorlijk intensief. In
de derde krijg je extra lessen over bijvoorbeeld cultuur
over de hele wereld. In de vierde doe je projecten. We
moesten een speech voor de Verenigde Naties schrijven
over een global issue. Ik heb een speech over vrouwenrechten geschreven. Ook maak je in de vierde een reis
naar Marokko. In de vijfde hebben we het parlement in
Schotland bezocht. Dat is nu heel interessant vanwege
de Brexit. Een opdracht was om daar op straat mensen
over te interviewen. Sommige Schotten willen niet eens
over de Brexit praten, zo boos zijn ze erover. Niemand
is het ermee eens, hooguit troffen we een enkeling die
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De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt
een docent en een leerling. Vorige keer was dat
Sonia van den Broek, docente Frans. Zij koos voor
dit interview leerling Mariasol Stumpers uit klas
5A, “een spontane leerling die oog heeft voor een
ander en altijd vrolijk is”.

scheve ramen’

“Het gekste dat ik op school heb
gezien was meneer Winkler in
een krokodillenbroek”
er neutraal over was. Eind mei heb ik stage gelopen om
het ELOS-programma af te ronden. Dat was in Ierland,
bij een klein investmentbedrijf met veel kapitaal.
Dit jaar ben ik ook leerlingmentor van een eerste klas.
Leuk om echt een band met die kinderen te krijgen en
te zien hoe ze met elkaar omgaan. In de vierde heb ik
geholpen met het organiseren van de schoolstrijd. Het
was heel grappig om iedereen bezig te zien. In de verschillende leerjaren gaat dat steeds anders. In de eerste
is iedereen nog aan het uitzoeken wat het nou precies
is. De leerlingen kennen elkaar nog niet zo goed, maar
ze gaan wel samen iets presenteren. De eerste klas die
ik begeleidde had een week tevoren nog niks af.

EVEN VOORSTELLEN
Mariasol woont met haar ouders en haar zusje in
Vleuten. Haar zusje zit in de eerste klas op het
Amadeus Lyceum. Haar moeder komt uit Ecuador
en haar vader uit Limburg. Ze hebben elkaar op
een talenschool in Ecuador leren kennen, waar
haar vader Spaans kwam leren en haar moeder
docent was. In haar (schaarse) vrije tijd doet
Mariasol aan kickboksen en dansen, vooral hiphop.

Ík had daar zelfs stress van! Gelukkig is het wel goedgekomen. In de tweede wil iedereen winnen, tenminste
dat was in mijn eigen tweede klas wel zo. In de derde
heb je strijd tussen de mensen die willen winnen en de
mensen die de schoolstrijd wel gezien hebben.”
Wat voor school is het USG volgens jou?
“Het is een hele erge kakkerschool! Een witte school.
Iedereen heeft een heel goed leven, maar de leerlingen
realiseren zich dat amper. In Vleuten, waar ik woon, is
dat anders, gemengder. Het USG is wel een prima werkomgeving. Iedereen helpt je, je wordt niet veroordeeld.
De docenten zijn heel aardig!”
Wat vind je niet leuk op school?
“Ehm, ik kan niks bedenken! Het is hard werken, maar
als je het goed plant lukt dat wel.”
Wat is het gekste dat je ooit gezien hebt op school?
“Meneer Winkler met zijn krokodillenbroek!”
Na even denken: “En een groepje jongens die op de
grond onder de trap in een kringetje met hun Nintendo zaten te spelen. Maar eigenlijk gebeuren er
constant gekke dingen.”

Wat vind je van het schoolgebouw?
“Het staat scheef! De eerste paar weken dat ik op school
zat kwam ik steeds misselijk thuis. Maar nu ben ik eraan
gewend. De school heeft overal ramen, dus veel licht en
daardoor ziet het er open en groot uit. Het gebouw is
leuk ingericht. Het begint wel echt te klein te worden
voor de hoeveelheid leerlingen. In de pauze is het in de
kantine niet te doen. Dat is wel vervelend.”
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‘Misselijk van de

Heb je al plannen voor de komende anderhalf jaar op
school en daarna?
“Dit volhouden! En als het even kan nog zoveel mogelijk
reizen. Dit jaar ben ik al vijf keer met school op reis
geweest. Mijn vader vond dat ik daar zelf ook wel aan
kon meebetalen, dus ik werk sinds een half jaar achter
de kassa bij de Dirk en ik pas op. Behalve voor de reizen
ben ik ook aan het sparen voor mijn studie. Ik wil graag
in Maastricht studeren, dat vind ik een heel gezellige
stad. Het is internationaal, maar nog wel in Nederland.
Alsof je elke dag op vakantie bent!”
En, slotvraag: wie spreken wij volgende keer?
“Gymleraar Bart van de Vliert! Hij is een hele leuke
spontane en grappige docent.”
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De leerlingverenigingen hebben er een zusje bij:
Caissa, vernoemd naar de godin van het schaakspel
uit het zestiende-eeuwse gedicht van de Italiaanse
dichter Hieronymus Vida. “Je hebt op het USG allerlei
nevenactiviteiten, maar gek genoeg nog geen schaakvereniging, terwijl er op het USG heel veel schakers
zijn”, vertelt bestuurslid Nils Neisingh uit 2E.

DOOR FEDDE LOK

Wat hield de uitwisseling in?
“21 leerlingen uit Brno en 21 vierdeklassers van ons
bezochten elkaar een week lang. Het programma was
bedoeld om de cultuur van beide landen mee te krijgen.
We beklommen in Utrecht de Domtoren, bezochten de
Rotterdamse haven, het Rijksmuseum. In Brno gingen
we elk jaar naar een crypte waar de muren bedekt zijn
met schedels en botten. Dat maakte steeds weer een
enorme indruk op de leerlingen! We gingen ook naar
Praag en Wenen.”

Hoe verbleven de leerlingen daar en hier?
“Iedereen die zich aanmeldde ging er ook mee akkoord
dat hij of zij een leerling uit Tsjechië zou ontvangen. De
Tsjechen op hun beurt ontvingen onze leerlingen. Iedereen verbleef in gastgezinnen. Dit gaf geen problemen,
maar leerlingen peilden onderling wel ‘hoe jouw Tsjech
is’. Toevallig was de klik tussen de leerlingen dit jaar erg
goed. Sommige leerlingen keken Netflix met ze, anderen
namen ze ’s avonds mee de stad in. Het was erg afhankelijk van het gastgezin zelf en van wat de leerlingen
met elkaar ondernamen.”
Wat voor een school was het in Brno?
“Ook een gymnasium, maar zonder de klassieke talen.
Toch heet het zo. Ze richten zich wel erg op de moderne vreemde talen. De leerlingen spraken dus ook
voldoende Engels om met de USG-leerlingen te communiceren. Het schoolsysteem zit in Tsjechië anders in
elkaar. Daar beginnen leerlingen pas rond hun vijftiende met een soort middelbare school. Het is interessant
om te zien waar de verschillen in zitten. Docenten
gaan daar ook met veel meer afstand om met de
leerlingen. Eigenlijk ook wel met ons. Het kunnen vrij
gereserveerde mensen zijn. Verder keken ze hun ogen
uit naar alle smartboards die wij in de klas hebben
hangen. Qua ict zijn wij vergeleken met hen erg ver.”
Wat was volgens jou de meerwaarde van deze uitwisseling?
“Wat de leerlingen vooral leerden inzien is de universaliteit van de mens. Ondanks de verschillende achtergronden
leren de kinderen elkaar snel kennen en zien ze dat ze met
dezelfde (puber)kwesties rondlopen. Wat ook leerzaam
voor ze is, is dat ze bijvoorbeeld van de Tsjechische
leerlingen een genuanceerd beeld horen over de politieke
toestand daar en het migratiebeleid. Bovendien komen de
leerlingen ook in contact met het land Tsjechië, iets dat
anders misschien niet zo snel zou gebeuren. Ook dat is
waardevol.”

DOOR SILVIA VAN EE

Hoe is Caissa ontstaan?
“Het USG deed ook dit schooljaar weer mee met het
schaaktoernooi van zelfstandige gymnasia en veel leerlingen gaven zich daarvoor op. Mevrouw Mostert vond
het een goed idee om een leerlingschaakvereniging op
te richten. Drie leerlingen uit 2E – Anna, Sietse en ik –
en Damian uit de eerste boden zich meteen aan.”
Wat moest je daarvoor doen en regelen?
“We hebben eerst bedacht wat onze plannen en doelen
waren. We willen ook een toernooi organiseren. Dit
hebben we allemaal voor kerst besproken met meneer
Temesgen, onze begeleider. Hij was ook enthousiast.
Kort daarna was onze eerste bijeenkomst. We hadden
al snel negen leden. Maar om de goedkeuring van de
school te krijgen, moesten we ook nog een presentatie
aan de schoolleiding geven. Dat was heel leuk. Na hun
toestemming zijn we in januari officieel begonnen. Er is
vroeger ook een leerlingschaakvereniging geweest, dus
er waren nog borden, stukken en klokken die we konden
gebruiken. Maar we vonden het wel fijn om ook nieuwe
klokken en stukken te kunnen kopen en daarvoor hebben we een budget gekregen van de Ouderraad.”

Waarom vind je het belangrijk dat er op het USG aandacht is voor schaken?
“Van schaken leer je analyseren en rustig nadenken.
Zelf vind ik schaken leuk omdat het je even flink laat
nadenken. Ik vind vooral snelle partijtjes leuk, als je
bijvoorbeeld maar een paar minuten hebt. Een officiële
partij kan soms wel een paar uur duren en dan raak je
minder geconcentreerd en vind ik het saai worden. Ik
ben ook lid van een schaakclub: JSC Magnus Leidsche
Rijn, al sinds de oprichting zes jaar geleden. Ik geef
daar ook training aan kinderen van ongeveer acht jaar
oud, net als Sietse. Dat is erg leuk om te doen.”
Hoe kun je je aanmelden voor Caissa?
“We hebben inmiddels elf leden. We komen elke maandag het achtste uur bijeen in A 1.06. Dan geven we
soms training, maar we spelen vooral ook veel potjes
tegen elkaar. Soms doen we ook spelvarianten zoals
doorgeefschaak. Iedereen die een keertje wil komen
kijken is welkom. Je kunt je aanmelden door een mailtje
te sturen naar caissausg@gmail.com. Caissa is nu nog
een onderbouwvereniging, maar volgend jaar willen we
ook bovenbouwers erbij en uitbreiden.”
En hoe is het afgelopen met het schoolschaaktoernooi?
“Er deden twee USG-teams mee: een bovenbouwteam
samengesteld door Jelmer van Aken uit 4E en een onderbouwteam samengesteld door mevrouw Mostert. De
voorrondes waren in januari op het USG en die hebben
we gewonnen. Daarom werd de halve finale ook hier
gehouden. We moesten tegen de winnaars van vorig
jaar, dus dat was spannend! We zijn laatste en een-nalaatste geworden, maar het was een leuke dag.” 
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Begin juni bezocht de laatste lichting Brno’ers het
USG. Na twintig jaar stopt de uitwisseling met
het Gymnázium Slovanské námêstí; het USG heeft
inmiddels nieuwe reismogelijkheden en wil al te
veel lesuitval voorkomen. Samen met een van de
organisatoren van de afgelopen jaren, docente Duits
Friederike Humke, kijken we terug.
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Caissa voor ‘chess-minded’ leerlingen
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LEERLINGVERENIGING

De Tsjechen komen niet meer
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UITWISSELING

Eten in een Tsjechische kelder

Het bestuur van Caissa
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Vind je het jammer dat het programma verdwijnt?
“Het is natuurlijk jammer dat het verdwijnt. Tegelijkertijd is het belangrijkste dat de leerlingen hun horizon
verbreden, dat ze andere culturen leren kennen en contact
leggen met anderen over de grens. Dat kan ook heel goed
met andere reizen en excursies.” 
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De lessen zijn best leuk hoor, maar voor veel
USG’ers zijn de pauzes toch wel de belangrijkste
momenten van de schooldag. Even geen sommen,
vertalingen of ingewikkelde proeven. Maar kletsen
met je vrienden en vriendinnen, wat voetballen,
kaartjes voor een feest verkopen, iets te eten halen
in de kantine of bij de Jumbo. En soms nog even
iets nakijken voor het volgende uur…
Fotografe Annelien Nijland liep ook dit jaar weer
een dag mee op school. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook tijdens de pauzes. Op deze pagina's
een impressie.

even bijkomen
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Pauze op het USG:
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Word vegetariër, begin met Ottolenghi
Biologiedocent Walter van der Heijdt is dyslectisch.
Hij leest toch graag, het gaat alleen iets langzamer.
Drie tips, waaronder − voor de eerste keer in de Vox
− een kookboek!
DOOR WALTER VAN DER HEIJDT

1. DE BUURMAN VAN J.J. VOSKUIL
Een spin-off van Voskuils magnum opus Het
Bureau. Waar Het Bureau vooral handelt over het
werkzame leven van Voskuils alter ego Maarten Koning en alle beslommeringen daaromtrent, volgen
we in dit boek de ontwikkeling van de vriendschap
tussen Maarten en zijn vrouw Nicolien en de nieuwe buren. Omdat de buren homoseksueel zijn, voelt
Nicolien onvoorwaardelijke sympathie voor hen.
De maatschappij is namelijk hard en zij dienen dus
beschermd te worden. Maarten vindt ze echter niet
zo interessant. Deze tegenstelling zorgt voor wrijving
tussen Maarten en Nicolien
enerzijds en de buren anderzijds. De gebeurtenissen
leiden tot een dramatisch
slot. De kleine ruzietjes
om niks, onnozele misverstanden en sterke dialogen
maken het een prettig boek
om te lezen.

2. D
 E GETUIGENISSEN
VAN PRIMO LEVI
Op Italiaanse scholen
krijgt dit boek van een
overlevende van de
Holocaust weer extra
aandacht na antisemitische uitlatingen
van voetbalsupporters
en zodoende trok het
ook míjn aandacht. De
getuigenissen is een
trilogie. In het eerste
boek, Is dit een mens, vertelt de Italiaans-Joodse
schrijver Primo Levi op ontnuchterende wijze over
de verschrikkingen die hij in de vernietigingskampen van de nazi’s meemaakt. Maar ook over
hoe hij in leven weet te blijven, hoe mensen hun
waardigheid verliezen en anderen deze juist weten
te behouden. Het verhaal is helder geschreven,
zonder veel opsmuk, waardoor het nog meer
indruk maakt. Het tweede boek, Het respijt, gaat
over Levi’s terugreis naar Italië na de bevrijding
van het kamp. Het laatste boek, De verdronkenen
en de geredden, heeft een ander karakter. De
hoofdstukken staan meer los van elkaar en gaan
over de moraliteit van onderdrukkers en slachtoffers. Alles bij elkaar een indrukwekkend epos dat
tot nadenken stemt.
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3. PLENTY VAN YOTAM OTTOLENGHI
Een voor mij als bioloog interessant (kook)boek. De overmatige vleesconsumptie van
de (westerse) wereld en de extreme milieubelasting die hiermee gepaard gaat, zou ons
moeten doen inzien dat we ons eetpatroon moeten veranderen. Maar ach, de mens is
een gewoontedier en niets is zo moeilijk als gedragsverandering. Dit boek verandert
mogelijk je kijk op vegetarisch eten. De gerechten zijn bedacht/verzameld door de Israëlische kok Yotam Ottolenghi en vaak voorzien van een (autobiografische) anekdote.
Eenvoudig te bereiden, zeer smakelijk en aantrekkelijk voor het oog. De tijd dat vegetarisch eten bestond uit te gaar gekookte linzensoep met mueslibrood ligt ver achter
ons. Verbeter de wereld dus en eet (minstens) de helft van de week vegetarisch, je
zult met de recepten van Ottolenghi het vlees echt niet missen.

