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VOORWOORD

Loslaten

e kregen van Guus Kers en Emiel van Rijsewijk te

W horen dat niet iedereen even handig is in tenten
!

Enfin, voor alle ouders die meer of minder goed zijn in
loslaten heeft de redactie weer een Vox volgeschreven,
daarbij geholpen door een aantal gastauteurs. Zodat
u weer enigszins op de hoogte bent van wat er speelt
op school, en daarmee uw betrokkenheid kunt tonen.
Videolessen, de rekentoets, het Honoursprogramma

Gymnasia, geschiedenis, de kunst van het rooster
maken, een Duitse boeken tip 3: er komt van alles aan de
orde. Er werd ook weer veel gereisd door USG’ers; deze
keer verslagen vanuit Zuid-Afrika, Rome en Griekenland.
Nieuw is de serie ‘Om en om’, waarin we nader kennismaken met een docent of een leerling. De eerste die
aan de tand wordt gevoeld is conrector Erik Kamerbeek.
De trouwe lezer is het natuurlijk meteen opgevallen: de
Vox is in een nieuw jasje gestoken. Sylvia Wink, vormgeefster én moeder van een eersteklasser, tekende voor
het ontwerp. De redactie is heel blij met het nieuwe,
frisse en bijdetijdse uiterlijk van de Vox! Wilt u hier op
reageren, of iets anders met de redactie delen, dan kan
dat via redactie@usgvox.nl
Ouders van aanstaande brugklassers krijgen deze Vox
op papier aangeboden. Deze luxe is eenmalig: voortaan
moeten ook zij de Vox digitaal bekijken (maar dan is
ie wel helemaal in kleur). Zodra er een nieuw nummer
verschijnt wordt een mail met een link aan de ouders
gestuurd, dus hou het in de gaten!
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam

3

opzetten, dat veel leerlingen na een kwartier wandelen
al vragen hoe ver ze nog moeten, dat het ’s nachts
erg koud kan zijn op de Waldcamping in Prüm, dat
sommigen heel inventief zijn in het meesmokkelen
van alcohol − waar strenge sancties op staan − en
dat er op de hele camping één oplaadpaal is. Kortom:
het hele programma en alle bijbehorende regels werden
uitgebreid uit de doeken gedaan. Het geheel klonk als
een geoliede machine, begeleid door enthousiaste en
geroutineerde docenten (maar liefst 14 stuks!) die hun
pappenheimers goed kennen.
Wat ons toch wel een beetje verbaasde waren de vragen
die bij menig ouder opborrelden. Hoe gevaarlijk is
de weg die tussen de camping en de toiletgebouwen
door loopt? Gaat de disco niet al te hard (nee, niet
in verband met de bejaarden aan andere kant van de
camping, maar vanwege de tere kinderoortjes)? Helpen
jullie echt niet met die tenten opzetten? Et cetera.
De docenten beantwoordden alle vragen met engelen
geduld. Ze bleken wel wat gewend te zijn: het is wel
eens voorgekomen dat ouders op het informatieformulier
onder het kopje ‘dieet’ invulden dat hun kind geen
champignons lust.
Loslaten, het blijft moeilijk. “Nou ja, het zijn toch geen
kleuters meer?”, pruttelden collega-moeder en ik op de
terugweg tegen elkaar, het verschil tussen betrokkenheid
en (over)bezorgdheid besprekend. “Die kinderen zijn 15!”
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Onze zoons hadden ons voor gek verklaard
(“mam, we zijn toch 15?!”), hun vaders vonden het
onnodig (“die jongens zijn 15!”), maar een
collega-moeder en ik lieten het ons niet ontnemen:
de Trier-voorlichtingsavond voor ouders. Onder het
mom van ‘zo vaak kom je als ouders toch al niet op
school’ vonden we het wel prettig om wat meer over
de reis te horen. Zeker honderd andere ouders (m/v)
dachten er ook zo over, de zaal zat goed vol.

VAN DE RECTOR

Hoogtepunt van dit schooljaar was de 540ste
verjaardag van het USG. Als een van de oudste
scholen van Nederland is het een waardevolle
traditie onze eerbiedwaardige leeftijd eens in
de vijf jaar goed te vieren. Zoals al vermeld in
de speciale lustrum-Vox hebben we deze keer de
verschillende onderdelen over het jaar gespreid,
zodat er meer aandacht voor zou zijn.
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Lustrumjaar!

en mooi voorschot was de Amoravond op 21

E november, waarop de nieuwe vleugel werd ingewijd.
!
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Dit was het lustrumgeschenk van de drie fondsen die het
USG rijk is (het Gregoriusfonds, ouders; het Hieronymusfonds, oud-leerlingen; en het Willebrordusfonds, dat
leerlingen kan ondersteunen). Een fantastisch cadeau,
waar we de komende jaren vaak van gaan genieten.
De reünie op 29 november werd druk bezocht door
oud-leerlingen van allerlei leeftijden. Daarna volgde de
officiële opening van het lustrum in de Pieterskerk op
de exacte verjaardagsdatum van de school: 4 december.
Een combinatie van gesproken woord, muziek, dans en
toneel maakte er een bijzondere middag van, waarbij
moet worden aangetekend dat de verwarming ons danig
in de steek liet. Koud van buiten, maar warm van binnen
verlieten we de kerk...
De dag erna vermaakten alle leerlingen zich prima op de
workshopdag. Workshops gegeven door docenten, andere
USG-medewerkers, ouders en vrijwilligers, leverden een
scala aan verschillende activiteiten op.
Een toneelvoorstelling hoort bij het lustrum. Na een jaar
hard werken was op 16 en 17 februari in Theater Kikker
het MZND (MidZomerNachtDroom) te zien, waarin door
een grote groep leerlingen toneel, muziek en dans omlijst
door zelfgemaakte decorstukken vol passie waren samengesmeed tot een onvergetelijke voorstelling.

Met hulp van ouders werd op 13 maart een heel feestelijk
en gezellig lustrum-gala georganiseerd in Studio A12. Het
wachten is nu nog op de lustrum-sportdag die aan het
eind van het schooljaar gehouden zal worden. Kortom:
een jaar vol feestelijke gebeurtenissen, waar we met
plezier op terugkijken.
Verder konden we eind april genieten van een wervelende
schoolstrijd met als onderwerp Amerika. De creativiteit
van leerlingen op velerlei gebied was bewonderenswaardig, hun inzet ook! De finale in de grote tent op het
parkeerterrein, gevolgd door de act van de LLD (Laatste
Lesdag van klas 6) was weer een groot succes.
Hoewel we merken dat leerlingen van dit soort activiteiten
veel leren op het gebied van samenwerken, organiseren,
presenteren enzovoort, is het natuurlijk ook belangrijk
dat de resultaten voor de afzonderlijke vakken in orde
zijn. Omdat het niet voor elke leerling even makkelijk is
dit voor elkaar te krijgen hebben we dit jaar gewerkt met
huiswerkklassen en studiecoaches. Het lijkt erop dat dit
zijn vruchten afwerpt en we willen dit volgend jaar dan
ook zeker voortzetten.
In de meivakantie is ons buitenterrein, in 2010 ontworpen
door twee leerlingen uit de toenmalige klas 3, opgeknapt.
Meer plekken in de fietsenstalling, betere looproutes,
aparte picknickplekken en kunstgras met toch ook nog
een rozenperk maken het nog aangenamer om in de tuin
te zijn. Ook de overlast door te veel water in regenachtige
periodes is hiermee hopelijk verleden tijd. Binnen zijn
verbeteringen aangebracht in het klimaatsysteem, zoals
het plaatsen van meer luchtroosters.
Op de dag dat dit ik dit schreef kwam de spanning van de
afgelopen weken tot een einde: uitslag van de eindexamens. De zesdeklassers hebben enorm hun best gedaan,
met een fantastisch resultaat: maar liefst 98% is in één
keer geslaagd. Een prachtige prestatie van de leerlingen,
maar ook van alle docenten die zich met hart en ziel
hebben ingezet voor hen, van klas 1 tot en met klas 6.
We kijken uit naar een feestelijke diploma-uitreiking om
daar afscheid te nemen en iedereen een mooie toekomst
te wensen.
Hanneke Taat

OUDERRAAD

Na de vergadering was er weer een zeer inspirerende
lezing georganiseerd door de Ouderraad, dit keer door
wetenschapsjournalist Mark Mieras. De lezing had als
titel ‘Hersens in balans’. Wat maakt leerlingen succesvol
in de rest van hun leven? Naast kennis en doelgericht
denken vragen samenleving en bedrijfsleven om de
vaardigheden creativiteit, reflectie, communicatie en
fascinatie. Het draait om verbinden en loslaten, om interactie en weten wat je wilt. Mark Mieras nam met ons
een duik in de hersenen, op zoek naar de juiste balans
voor optimaal leren en levenssucces. Een uitgebreider
verslag kunt u lezen op pagina 13.

DE OUDERRAAD
De Ouderraad komt ongeveer negen keer per
jaar bijeen, drie keer met de schoolleiding in
klein comité, drie keer met de schoolleiding
in groot comité en drie keer intern. Tijdens
deze bijeenkomsten komen de vaste agendapunten communicatie, ouderparticipatie,
financiën en actuele ontwikkelingen aan de
orde. Daarnaast is er ruimte om te overleggen
over zaken die spelen bij ouders, leerlingen
en/of docenten.

WWW.USGVOX.NL

CONTACTOUDERS
In april was er weer een avond met alle contactouders.
Het thema van de avond was dit keer ‘Internationalisering op het USG’. Sinds 2012 is het USG een ELOS school.
Deze afkorting staat voor Europa (of wel internationalisering) als Leeromgeving op School. Conrector Aad
van Diemen (verantwoordelijk voor internationalisering
op het USG) gaf een zeer informatieve presentatie over
wat dit inhoudt en op welke manieren het USG invulling
geeft aan die internationalisering.

VOX HIERONYMI

JAARVERGADERING
Op 19 maart heeft de jaarvergadering van de Ouderraad
plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is het jaarverslag van de Ouderraad vastgesteld en is verantwoording
afgelegd over de besteding van de eigen bijdrage van
de ouders (Gregoriusfonds). De kascommissie heeft
het bestuur van het Gregoriusfonds hiervoor decharge
verleend. Tijdens de jaarvergadering namen twee leden
van de Ouderraad afscheid: Marianne van Es en Peter
Voogt. Zij zijn opgevolgd door Hanneke van de Marel
en Nieske Castelein.

INNING OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van het schooljaar (oktober/november)
stuurt de Ouderraad een brief aan alle ouders met daarin het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage. In 2014
is deze brief voor het eerst niet zoals gebruikelijk per
post verstuurd, maar per e-mail verzonden. Hierdoor is
er in eerste instantie veel minder geld binnengekomen.
Met een tweede oproep hebben veel ouders gelukkig
alsnog betaald. De Ouderraad heeft besloten om komend
schooljaar de brief toch weer per post versturen.

SELECTIE
Het USG biedt naast het reguliere programma veel extra
mogelijkheden aan zijn leerlingen. Maar niet elke leerling kan meedoen aan elke activiteit, en daarom wordt
er voor verschillende activiteiten geselecteerd. Bijvoorbeeld voor het deelnemen aan uitwisselingsreizen (klas
4), het meedoen aan bepaalde talenclusters (CPE, DELF
vanaf klas 5), deelname aan speciale programma’s als
U-talent en HPG en bij een aantal leerlingverenigingen
en besturen van deze leerlingverenigingen.
Er kunnen goede redenen zijn om te selecteren. De Ouderraad vindt het belangrijk dat deze selectieprocessen
zorgvuldig worden uitgevoerd. Voor niet-geselecteerde
leerlingen moet het immers een leermoment kunnen
zijn. De Ouderraad is op dit moment in gesprek met de
schoolleiding om te kijken op welke punten de wijze
van selecteren en terugkoppeling naar de leerlingen
nog verder verbeterd kan worden.
Heeft u vragen of opmerkingen stuurt u ons dan een
mail via Ouderraad.usg@gmail.com
5

In elk nummer van de Vox informeert de Ouderraad
u over zijn activiteiten en actuele zaken. Hierbij een
kort verslag van de zaken waarmee de Ouderraad zich
de afgelopen maanden heeft beziggehouden.
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Nieuws van de Ouderraad

NIEUWS
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Poduo: creatief met wiskunde
Wegens succes geprolongeerd. Sterker nog: in het
vaste wiskundetoets-assortiment opgenomen: de
poduo. De wat? De poduo, praktische opdracht voor
duo’s. Docent Gert Welleweerd vertelt er meer over.
ot en met het negende uur school. Wellicht heeft

T u uw kind er thuis over horen mopperen; menig
!

puber vond de poduo nogal een aanslag op zijn/haar
vrije tijd. Maar zo’n blokuur is het makkelijkst aan het
eind van de dag te plannen, vertelt Gert Welleweerd,
voorzitter van de sectie wiskunde. “Bovendien was de
lestijdverkorting die we dit jaar hebben doorgevoerd
voor dit soort dingen bedoeld.”
De poduo’s worden dit jaar voor het tweede jaar gegeven, in de klassen 1 tot en met 5. Welleweerd en zijn
collega’s hebben het idee ervoor hebben opgedaan op
een conferentie. De praktische opdracht die ze al een
jaar of tien in de bovenbouw gaven had z’n langste
tijd gehad. “Leerlingen maakten een werkstuk over een
zelfgekozen onderwerp. Maar die onderwerpen werden
wat uitgekauwd, we hadden een paar fraudegevallen
– werkstukken waarvoor dingen van internet werden
gehaald − en het was appels met peren vergelijken.”
Kortom: tijd voor iets nieuws.
Bij de poduo krijgt het hele leerjaar dezelfde opdracht.
Gedurende twee lesuren maken de leerlingen in tweetallen een opdracht die aan wiskunde verwant is, maar
waarin het niet gaat om toetsing van de theorie of
sommen maken. Ze moeten op een creatieve manier met

Brugklassers aan het knippen en plakken tijdens de poduo

wiskunde omgaan om tot een oplossing te komen. Welleweerd: “Ik las een artikeltje over de puntentelling bij
darten, en dacht toen: hé, daar zit best wat wiskunde
achter. Dan laat je ze tijdens de poduo aan die puntentelling en bijvoorbeeld het aantal manieren om met
darten te winnen rekenen." Bij de tweede klas ging het
vorig jaar over de stelling van Pythagoras, leerlingen
moesten onder andere bedenken hoe ver je kunt kijken
vanaf de Domtoren.
ENG
De duo’s worden door de docenten ingedeeld, op niveau. “Zo kan een 5 niet met een bevriende 9 meeliften.” De poduo komt in plaats van een toets. Leerlingen kunnen er niet voor leren. “Sommigen vinden dat
maar eng. Anderen vinden het juist fijn, omdat ze op
deze manier kunnen laten zien wat ze in huis hebben.”
Dit aspect maakt het meteen een goede voorbereiding
op het eindexamen, aldus Welleweerd. “Daar krijgen ze
ook opdrachten in nieuwe contexten, en gaat het erom
te laten zien wat je kunt.”
De wiskundedocenten zijn enthousiast over de poduo.
“Ik denk dat ze hier meer van leren dan alleen maar
theorie toetsen en sommen maken.” En eigenlijk zijn de
meeste leerlingen volgens Welleweerd ook wel enthousiast over de poduo, “al zullen ze dat natuurlijk niet zo
snel toegeven.” 
Karen Rijlaarsdam

NIEUWS

Berlijnreis klas 6
ls afsluiting van het examenjaar zijn de clusters

Goethe-examen in de lift
De populariteit van het Goethe-examen stijgt op het
USG: dit jaar hebben meer dan tachtig USG-leerlingen meegedaan.
rie jaar geleden is de sectie Duits van start ge-

D gaan met het afnemen van Goethe-examens.
!

Dit zijn internationaal erkende examens met een
wereldwijde standaard. Voor de indeling in niveaus
worden de criteria van het Europees Referentiekader
gebruikt. Er zijn drie niveaus: A. beginner, B. vaardig
en C. gevorderd. Ieder niveau is in twee delen gesplitst,
waarbij A1 het laagste en C2 het hoogste niveau is.
Na een aarzelend begin drie jaar geleden (11 kandidaten

B2) hebben dit jaar meer dan 80 USG-leerlingen een
Goethe-examen afgelegd. Na het schriftelijke deel in
januari (lees-, luister- en schrijfvaardigheid) vonden
begin februari de mondelinge examens plaats. Deze
werden door medewerkers van het Goethe Institut in
Amsterdam afgenomen. Onze leerlingen deden examen
op drie niveaus: B1 (vierdeklassers), B2 (vierde-, vijfdeen zesdeklassers) en C1 (zesdeklassers). Maar liefst
77 van de kandidaten slaagden voor het examen,
een resultaat om trots op te zijn! 

VOX HIERONYMI

Daar stond onder meer een korte rondleiding bij de
Gedenkstätte Berliner Mauer op het programma, en
een rondleiding in de voormalige Stasigevangenis in
de Oostberlijnse wijk Hohenschönhausen, die zeer veel
indruk op de leerlingen maakte. (Guus Kers)
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A Duits eind maart drie dagen naar Berlijn geweest.
!

De sectie Duits:
Guus Kers, Friederike Humke en Linda Kraan

Schoolstrijd 2015: drie dagen Amerika

hema was dit jaar de Verenigde Staten van

T Amerika. Dat je daarmee vele kanten op kunt,
!
bleek al tijdens het bedenken en invullen van de
verschillende onderdelen. Er kwamen nieuwe, typisch
Amerikaanse onderdelen bij, zoals ‘Beauty Pageant’
en de ‘Cowboy games’, maar ook de oude onderdelen
werden niet vergeten. Zo werd het onderdeel ‘Estafette’
een bloedstollend spannende drugssmokkelwedstrijd,
kwamen er bij het onderdeel ‘Koken’ gezonde fastfoodmaaltijden voorbij en werd tijdens ‘Eloquentia’ de
president van het USG gekozen. Dankzij het enthousias
me van alle deelnemende klassen en het harde werk van

de vierdeklassers – die al om 7.30 uur de school aan het
versieren waren – waande iedereen zich drie dagen lang
echt in Amerika. Kortom, het was een schoolstrijd om niet
te vergeten. Alle klassen waren origineel, creatief en enthousiast (de één natuurlijk meer dan de ander). Het was
een plezier om naar te kijken, van de openingsact tot aan
de finale. Nu maar weer wachten tot april volgend jaar. 
Veerle Schyns, 4D

7

Na eindeloos overleg, discussies over het thema, lotingen voor de onderdelen, gepuzzel met het rooster
en het lanceren van de site, barstte op 22 april de
schoolstrijd los.

OM EN OM
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Erik Kamerbeek wordt
In de nieuwe rubriek ‘Om en Om’ worden bij toerbeurt een docent en een leerling geïnterviewd.
Wie is hij of zij? Wat doet hij of zij op school, en
daarnaast? Kortom, een nadere kennismaking met
de geïnterviewde. We bijten het spits af met Erik
Kamerbeek, conrector van jaarlaag drie en vier van
het USG. “Te laat komen vind ik onuitstaanbaar!”
door Annette Stolk

Wat wil je een leerling in zes jaar USG graag meegeven?
“Uiteindelijk gaat het erom dat een leerling zichzelf in
die zes jaar vormt. Ze leren over zichzelf en over alle
vakken die ze krijgen nooit zo snel meer als in deze zes
jaar. Als ik ze na zes jaar zie staan met een diploma,
dan zijn het al hele dames en heren geworden.
Het gaat hier heel veel om kennis, maar het gaat minstens zozeer om hun ontwikkeling als persoon. Die twee
dingen gaan samen. Daar gaan bepaalde themadagen
hier op school ook over. Ik geef workshops over ‘geluk’.
Dat heeft niets met wiskunde, Latijn of geschiedenis
te maken, maar heeft alles te maken met de school die
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Het gaat in
die zes jaar om kennis vergaren, jezelf ontwikkelen en
als een goed mens de wereld in gaan.”
Waar word jij vrolijk van?
“Ik word van alle bekende beschaafde geneugten des
levens vrolijk, zoals een goed boek of mooie muziek.

Selfie bij de Sint Pieter

Mijn vrouw en ik zitten allebei op een koor. We hebben
onlangs de Matthäus Passion gezongen. Ik houd ook
erg van mooie en goede films. Het zijn liefhebberijen
die nooit ophouden. Ik word vrolijk van leerlingen, ook
dat houdt nooit op. Als je les geeft probeer je dat zo te
doen dat je ze kunt raken. Als je verneemt dat dat lukt
en dat ze er iets aan hebben dan word je daar erg vrolijk
van. Leerlingen zijn slim en humoristisch, geen dag is
gelijk. Ik zou er daarom ook niet aan moeten denken op
een kantoor te zitten en papierwerk te doen.”
En je voelt hem al komen: waar word je chagrijnig van?
“Waar ik heel chagrijnig van word en dat is een persoonlijk iets, is als dingen niet goed gaan. Als je denkt:
‘ik geef in dat lokaal les’ en er zit een andere klas
dan word ik ontzettend chagrijnig. Dat is altijd al zo
geweest bij mij.

Even voorstellen
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Erik Kamerbeek (55) is getrouwd met Marguerite.
“We trouwden twee weken nadat ik in 1987 op het
USG was begonnen met lesgeven. Dat zijn dus twee
verbintenissen die al bijna 28 jaar duren. Maar zo
voelt het niet hoor!” Ze hebben drie kinderen. “Vere
studeert rechten in Leiden, Emma sociaal pedagogische hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht
en Justis is al begonnen aan zijn werkzame leven.”
Erik heeft geschiedenis en filosofie gestudeerd
Utrecht. Hij heeft jarenlang geschiedenis gegeven,
waarna hij mentor, afdelingsleider en conrector werd.

Tegenwoordig geeft hij nog filosofie. In 1992 is hij
gepromoveerd. “Twee jonge kinderen, lesgeven en
na negen uur ’s avonds en ieder weekend werken
aan mijn proefschrift geschiedenis, dat was een
hectische tijd.”
Samen met Hanneke Taat (rector), Aad van Diemen
(conrector vijfde en zesde klas), Paula Mostert
(afdelingsleider van klas één en twee) vormt Erik
Kamerbeek de schoolleiding. Ze hebben allemaal een
speciaal aandachtsgebied; Erik is verantwoordelijk
voor de ICT.

OM EN OM

Wat doe je graag in je vrije tijd?
“Zoals gezegd zijn muziek en boeken lezen een hobby
van mij. Ik ben ook niet voor niets geschiedenisdocent.
Ik lees nog steeds graag voor de lol geschiedenisboeken. Zoals ook filosofie een hobby van mij is. Een tijdschrift hier of een lezing daar, ik kan er van genieten.
Maar ik hou er ook van een lekker wijntje te drinken
of een mooie film in het filmhuis te bezoeken. Koken
is ook een hobby van me. Niet dat ik daar bijzonder
goed in ben overigens. En vergeet het reizen niet. In
de meivakantie zijn we naar Berlijn geweest, voor de
zomervakantie staat een reis naar Sri Lanka gepland.”

Welke leerling wil je dat we voor het volgende
nummer interviewen?
“Britt Coopmans uit 4D, een aardige, nuchtere
positieve meid.” 
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Wat is je laatst gelezen boek?
“Magdalena van Maarten ’t Hart. Ik ben dol op Maarten
’t Hart, maar vond dit een beetje een flutboek. Daarvoor had ik Ik kom terug van Adriaan van Dis gelezen.
Beide boeken gaan over hun moeder. Van het boek van
Van Dis heb ik genoten.”

Je was mee op de ‘Romereis’ van de vijfdeklassers.
Hoe heb je de reis ervaren?
“Geweldig! De groep was leuk, we hadden prachtig weer.
We hebben ongelooflijk veel gelopen. Ik had dit jaar de
blaren onder mijn voeten. Je ziet heel veel, het blijft een
fantastische stad. Het was superdruk, omdat wij er precies
de week voor Pasen waren. Half Argentinië rende er rond
vanwege de Argentijnse paus. Hij is megapopulair.
We zaten in een klooster. Je moet om 23.00 uur binnen
zijn. Dat maakt dat iedereen toch gewoon op tijd in bed
ligt. Het zijn vijfdeklassers. Je kunt al veel verantwoordelijkheden bij hen neerleggen. Zo’n reis moet je niet
met ‘bruggers’ doen. Alleen het oversteken zou je dan al
een hartverzakking bezorgen. Ik heb inmiddels al zoveel
reizen meegemaakt dat ik onderhand wel een beetje
weet hoe het werkt. Maar ik heb er dit jaar weer echt
van genoten.”

WWW.USGVOX.NL

Net zoiets als te laat komen, onuitstaanbaar! Waar ik
ook slecht tegen kan zijn leerlingen die te verwend doen
of arrogant zijn. Leerlingen die arrogant doen tegen
bijvoorbeeld een conciërge kan ik bij wijze van spreken
door de wc spoelen. Gelukkig zijn dat er niet veel.”

Je laatst bekeken film?
“Wintersleep. Een Turkse film, gezien in ’t Hoogt. Toen
we gingen wisten we niet dat hij drie uur en een kwartier
duurde. Een trage film waarin eigenlijk niets gebeurt, die
het moet hebben van de beelden en dialogen. Wel heel
mooi. Maar je moet je er even aan overgeven.”

VOX HIERONYMI

Daar kan ik niet tegen. Dat is mijn perfectionisme
dat opspeelt, maar ook de leraar in mij. Ik wil geen
tijd verliezen.

REDACTIE@USGVOX.NL

vrolijk van leerlingen

FOTO: ANNELIEN NIJLAND

GRIEKENLANDREIS
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Akropolis in Athene, disco
Voor het eerst in de geschiedenis van het Utrechts
Stedelijk Gymnasium was er een Griekenland reis.
Bedoeld voor de twee Griekse clusters van de vijfde
klas, maar ook een aantal leerlingen Latijn kreeg de
kans mee te gaan op deze langs de historische hoogtepunten van Griekenland. Leerlinge Luna van den
Bergh en docente Hanneke Faber doen verslag.
DOOR LUNA VAN DEN BERGH

p 28 maart was het vertrokken we vanaf Schiphol

O naar op Athene. Daar werden we door de bus af
!

gehaald en naar ons hotel gebracht. Nadat we bij een
schattig restaurantje hadden gegeten, gingen we naar
het Helleens Parlement om het wisselen van de wacht
te zien en maakten we een avondwandeling.
De volgende ochtend, na een vroeg ontbijt, gingen naar
het Nationaal Museum, waar iedereen een 1-minuut

spreekbeurt hield over een object. Daarna met de bus
naar Korinthe. Daar bezochten we een opgraving. Na de
lunch vertrokken we naar Epidauros, een oud theater.
Het verhaal ging dat als je een speld liet vallen je
dat zelfs op de bovenste rij kon horen. Dat wilden
wij als gymnasiasten natuurlijk wel even testen!
Ondanks het rumoer kon je goed verstaan wat er
beneden gezegd werd.
In Nafplio hadden we vrij tot het eten. Velen benutten
de kans om het stadje in te gaan. Daarna wachtte ons
een pubquiz, die onze kennis op de proef stelde en
waar we voor bonuspunten Griekse woorden probeerden
te vertalen.
GRIEKS VOLKSDANSEN
Op maandag vertrokken we naar Nemea. Hier is tempel
en een hardloopbaan, waar we ook zelf een stukje zijn
gaan rennen.

Reis vol verrassingen
Een primeur, een pilot, een spannend avontuur; vele
benamingen voor de eerste Griekenlandreis van het
USG zijn voorbijgekomen. Ze klopten allemaal!
DOOR HANNEKE FABER (DOCENT MUZIEK)
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Voor mij was het extra spannend, omdat ik nog nooit
als docent met een groep naar het buitenland was
geweest. Een hele verantwoordelijkheid. Gelukkig stond
het geheel onder de ervaren leiding van docente Alwine
Reinink, die samen met collega Paul van Uum afgelopen
zomer al een verkenningstocht had gemaakt. Hierdoor
wisten we van tevoren dat men om 8 uur ’s ochtends op
de Akropolis moet aantreden om de hordes Amerikanen
van de cruiseschepen voor te zijn (de Akropolis voor

jezelf! Uniek!), dat de wc’s bij Hosios Loukas afschuwelijk zijn, dat er bij Steiri in de buurt niks te eten is, dat
de disco in Delphi geweldig (en ook zeer geschikt voor
leerlingen) is, dat de hoteleigenaar in Kaiafas (en
vooral zijn vader) topattracties zijn (en zij dat ook van
ons vinden) en dat iedere avond een avondprogramma
een heel goed idee is.
STAKING
Maar de week zat ook vol met verrassingen. Zo leken de
broodjes in de lunchpakketten in Nafplia à raison de 5
euro (per persoon) meer op ouderwetse bordensponzen
(u kent ze wel, die natte kledders), maar kon je daarentegen overal heerlijk zoet sinaasappelsap kopen voor 1
euro (of gewoon sinaasappels plukken langs de kant van

GRIEKENLANDREIS

de weg), was er een staking onder museumpersoneel
waardoor ineens allemaal attracties (eerder) dicht waren,
was er bij Steiri in de buurt tóch een geweldige taverna
langs de kant van de snelweg, waar we als staf een
heerlijke gratis lunch kregen, bleek kaarten op het
dakterras van het hotel veel leuker dan je in de stad
vol laten lopen, en, toch wel een van de meer teleurstellende aangelegenheden op deze reis: moet je om te
reciteren in Epidavros (en eigenlijk voor alles dat je in
Griekenland überhaupt wilt ondernemen) een speciale
vergunning van de Griekse overheid, in drievoud
bestempeld en ondertekend, bij je hebben. Weten we
weer voor volgend jaar. Gelukkig was het prachtige
zonnige weer (we hebben zelfs gezwommen!) dan
weer een hele fíjne verrassing.

WWW.USGVOX.NL

VRIJE TIJD
De reis was in zijn geheel dus een enorm succes,
ook getuige de bedank-cadeautjes (en begeleidende
praatjes) die de docenten op de laatste avond
van de leerlingen kregen aangeboden: een gezellige
staf, professionele begeleiding, een goede sfeer,
prachtige dingen gezien, een leuk en gevarieerd
programma. Alleen de hoeveelheid vrije tijd was
wat tegengevallen.
Dankzij al deze aspecten hebben ook de docenten
de reis als zeer succesvol en leuk ervaren.
Ik hoop van harte dat ik volgend jaar weer mee
mag, nu meer ervaren, maar hopelijk met net
zoveel verrassingen!
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Vervolgens naar het beroemde Mycene. Velen van ons
stonden met grote ogen stonden te kijken naar de
burcht, de cyclopische muren, cisterne van de burcht,

De volgende ochtend naar Olympia, het oude sportcentrum van de Grieken. Daar gingen we in groepjes langs
vier plekken. Op iedere plek stond een docent met een
goed voorbereid verhaal over die plek. Complimenten
hoe goed de docenten elke dag hadden voorbereid!
Onderweg naar Delphi een tussenstop om te zwemmen.
We aten in Delphi en gingen naar een disco.

VOX HIERONYMI

de graven en de leeuwenpoort. Daarna staken we de
hele Peloponnesos over, naar Kaiafas. Daar konden we
een duik nemen in het zwembad, een balletje trappen
of lekker even bijkomen in onze mooie appartementjes.
Na het eten zouden we zouden krijgen in tradities.
Sommigen grapten dat we borden kapot gingen
gooien, maar het bleek om Grieks volksdansen te
gaan. Daar gingen we dan. Met z’n allen in een kring
probeerden we de Griekse jongen die het ons zou leren
na te doen…

REDACTIE@USGVOX.NL

in Delphi
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ONTZETTEND MOOI
Woensdag bezochten we een museum en het oude
Delphi. Dit was echt ontzettend mooi! We hadden er op
school vrij recent van alles over gehoord, en je kon je
er nu goed een beeld bij vormen. Daarna gingen we via
het klooster van Hosios Loukas naar Athene, naar een
hotel met prachtig uitzicht op de Akropolis.
Iedereen was hartstikke nieuwsgierig naar de Akropolis,
en dat was dan ook het eerste waar we de volgende dag
heen gingen. Daarna naar het museum van de Akropo-

MZND groot succes
ustrumtoneelstuk Midzomernachtdroom, half

L februari tweemaal opgevoerd in Theater Kikker,
!
was een groot succes. Onder leiding van regisseur Jasper
Hogenboom (Theaterschool De Rest) werd Shakespeares
klassieker nieuw leven ingeblazen door een grote groep
acterende, dansende en musicerende leerlingen. 
FOTO’S: JOS STUART EN CAS POLDERMANS
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lis. Na een laatste rondleiding bij de Agorae kregen we
vier uur vrije tijd in de stad. ’s Avonds maakten we nog
een stadswandeling.
De volgende dag vertrokken we naar Sounios. Daar
was nog een tempel te bezichtigen, en hebben we nog
heerlijk genoten van de zon. Dit was de laatste stop op
deze geweldige reis, een reis die je niet snel zelf zou
maken en waar we de mooiste dingen gezien hebben.
Een reis om nooit te vergeten! 

HERSENS

Het vuur in de buik aanwakkeren
REDACTIE@USGVOX.NL

Mark Mieras, wetenschapsjournalist met een passie
voor hersenonderzoek, hield aansluitend aan de
jaarvergadering van de Ouderraad op 19 maart een
lezing over (puber)hersens, leren en onderwijs.
DOOR MARINA DE KANTER

nder de titel ‘Hersens in balans’ maakte Mark
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O Mieras op vlotte en onderhoudende wijze korte
!

Mark Mieras (foto: Hein van den Heuvel)

• in de 21e eeuw repetitieve kennis veelal door machines zal worden overgenomen waardoor, volgens
Mieras, creativiteit, kritisch denken, samenwerken
en communiceren de allerbelangrijkste vaardigheden
zijn die jonge mensen moeten ontwikkelen.
• bij het ontwikkelen van vaardigheden bij jonge mensen niet tucht, maar het aanwakkeren van verlangen
een belangrijke taak voor leraren en ouders is. “Het
vuur in de buik” noemde Mieras dat. (Hij gaf toe
dat dat geen gemakkelijke taak is.) Met een mooi
filmpje waarin Ali B vertelt dat het keerpunt in zijn,
tot dan toe belabberde, schoolcarrière kwam toen
hij als enige in de klas een hele ingewikkelde tekst
met onzinwoorden foutloos kon nazeggen, illustreerde Mieras dat, onder andere, succeservaringen een
belangrijk onderdeel zijn van het aanwakkeren van
het verlangen om te leren.
Mark Mieras heeft een aantal toegankelijke boeken
geschreven over de werking van ons brein en is pleitbezorger van een brede neuro-wetenschappelijke kijk
op onderwijs. Voor meer informatie: www.mieras.nl 
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LEREN IS GEEN DOWNLOADEN
Vergezeld van een hersenmodel op een roze kussen en
met gebruikmaking van testjes voor het publiek en een
aantal prachtige filmpjes maakte Mieras duidelijk dat
leren veel complexer is dan deze vier stellingen.
Zijn verhaal was te uitgebreid om hier een samenvatting te geven die er recht aan doet, maar wat ik onder
andere heb opgestoken is dat:
• het brein niet uit vakjes bestaat, maar tot iemands
vijfde jaar juist bezig is met het ‘zelf in elkaar zetten’ van vakjes voor de verschillende noodzakelijke
cognitieve functies. Gedurende de puberteit is het
brein dus nog zeer flexibel en kan zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat betekent
ook dat kinderen gedurende de puberteit continu
bezig zijn met het vinden van een balans. Een balans
tussen de linker hersenhelft (structuur en taal) en
de rechter hersenhelft (associatie). Een balans in het
creëren van hun eigen verhaal. Daarbij zijn belangrijk: zelfvertrouwen, plezier en een GOED verhaal.
• leren geen downloaden is, maar een zeer interactief
proces. De hersenen, vooral die hersenen die nog
‘in elkaar gezet moeten worden’, opereren als een
soort voorspellingsmachine, namelijk door continu
te anticiperen, te peilen en bij te sturen. Leren gaat
het snelst en het effectiefst als dit proces gevolgd
kan worden en fouten maken is daar een essentieel
onderdeel van.
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metten met wat hij noemde “een viertal veel voorkomende misverstanden over leren en onderwijs”, namelijk:
1. leren is een kwestie van informatie in vakjes schuiven;
2. informatie in je opnemen is een kwestie van downloaden;
3. leren is een zwaarmoedig proces;
4. leren is een kwestie van tucht.

REKENTOETS

VOX HIERONYMI
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Kwaliteitsbewakingstestje
De rekentoets is bepaald niet onomstreden. Ongeveer
iedereen is tegen, behalve de staatssecretaris. De
vragen zouden te moeilijk zijn, het beoogde gevolg
− zakken voor je eindexamen bij een onvoldoende −
te zwaar. En of zo’n toets nou de methode is om de
rekenvaardigheid te verbeteren? De Vox vroeg twee
USG-docenten naar hun mening over de toets.
DOOR KAREN RIJLAARSDAM

“Het is eigenlijk een kwaliteitsbewakingstestje basaal
rekenen, en dat kan natuurlijk geen kwaad”, vindt Gert
Welleweerd, voorzitter van de sectie wiskunde op het USG.
“Rekenen is natuurlijk wel iets dat je moet kunnen als je
van school komt, het hoort bij je algemene ontwikkeling.
De aanleiding voor de rekentoets was dat pabo-studenten niet goed meer konden rekenen. Op de basisschool
gaat het meestal wel aardig, maar blijkbaar raakt bij veel
leerlingen de rekenvaardigheid ergens op de middelbare school weg.” Welleweerd is dan ook niet principieel
tegen de rekentoets. Maar alle regelgeving eromheen, die

14

De rekentoets
Toen bleek dat pabo-studenten steeds minder
goed konden rekenen, en verpleegkundigen soms
het verschil tussen 0,3 ml en 0,3 cl niet wisten,
besloot de politiek dat het rekenniveau op de
middelbare scholen omhoog moest. Daartoe werd
de rekentoets bedacht. Sinds twee jaar wordt die
gemaakt door eindexamenleerlingen, van vmbo
tot gymnasium (wel op verschillende niveaus).
Nadat de eerste editie vooral in het vmbo en op
de havo erg slecht werd gemaakt werd de toets
aangepast. Het aantal vragen ging omlaag, de
norm werd aangepast en het aantal herkansingen
verhoogd. Ondanks aanhoudende bezwaren uit
het onderwijsveld wil staatssecretaris Dekker de
rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 laten
meetellen voor het eindexamen. Wie een onvoldoende haalt kan daar op zakken. In 2014 werd
de rekentoets door bijna 58% van de examenkandidaten gehaald. Zij haalden gemiddeld een 5,9.
Op het USG was slagingspercentage 98,1%, het
gemiddelde was een 7,4.

bovendien voortdurend verandert, maakt dat hij niet staat
te trappelen. “Je probeert het als school zo goed mogelijk aan te pakken, maar het is allemaal erg rommelig.”
Bovendien vindt hij het feit dat leerlingen vanaf volgend
jaar op de toets kunnen zakken wel een “beetje overkill”.
“Wiskunde is een van de drie kernvakken, en daarin komt
veel rekenvaardigheid aan de orde. Je mag maximaal één
vijf voor die kernvakken halen op je eindexamen, dus
daardoor is het al redelijk dichtgetimmerd.”
STEUNLES REKENEN
Wiskundedocent en rekencoördinator Floortje Holten
vindt de methode van de staatssecretaris − een losse
rekentoets in het examenjaar die meetelt in de slaag/
zakregeling – nou niet echt een goede aanpak om de
rekenvaardigheid van leerlingen op te krikken. Een
van de nadelen van de rekentoets is volgens haar dat
die op veel scholen zal leiden tot teaching-to-the-test
onderwijs, “waarbij het zeer de vraag is of de rekenvaardigheden van de leerlingen werkelijk structureel
zullen verbeteren”.
Dat kun je volgens haar beter op een andere manier
doen. “Het niveau waarmee leerlingen hier binnenkomen loopt nogal uiteen. Soms weten ze niet hoe ze
bepaalde problemen moeten oplossen, of zijn de tafels
niet genoeg geautomatiseerd. Daarom is het goed om
leerlingen aan het begin van het eerste schooljaar al te
testen, en rekenzwakke leerlingen steunlessen rekenen
te geven. Dat gaan we vanaf het komende schooljaar
dan ook doen op het USG.”
Het rekenen moet ook vanaf de eerste klas in de lessen
geïntegreerd worden vindt ze, niet alleen bij wiskunde
en de andere bètavakken, maar ook bij bijvoorbeeld
aardrijkskunde, economie en M&O. Het fundamentele rekenniveau moet wat Holten betreft aan het eind van de
onderbouw in orde zijn. “Om dit vast te stellen zou er
eind klas 3 getoetst moeten worden. Deze toets moet er
toe doen, als een belangrijk element voor de doorstroom
naar de verschillende profielen in de bovenbouw.”
WOORDENBOEK
Terug naar de rekentoets. Die bestaat voor ongeveer
een derde uit hoofdrekenvragen (11025 – 2030; 31 x
1,4 – 11 x 1,4; dat soort werk), de rest zijn context
opgaven, zeg maar verhaaltjessommen (zie http://www.
cito.nl/onderwijs/voortgezetonderwijs/rekentoets_vo).

REKENTOETS

Wiskundeles in een brugklas (foto: Annelien Nijland)

in het dagelijks leven alles op
hun mobiel uit"
Standaard een extra rekenuur zoals op veel andere
scholen doen ze op het USG dan ook niet. Vierdeklassers
krijgen een oefentoets, en aan de hand daarvan wordt
bekeken wie extra aandacht nodig heeft. Vorig jaar haalden daar 28 van de 129 leerlingen een onvoldoende voor.
“Zij hebben afgelopen jaar steunuren kunnen volgen, en
in maart waren er nog maar vier met een onvoldoende”,
aldus Holten. Van de 95 zesdeklassers die nu eindexamen
doen zijn er nog drie die een vijf hebben. Als het zou
meetellen zouden ze daarmee wel slagen, “en als ze zin
hebben mogen ze nog een herkansing doen.” 

WWW.USGVOX.NL

"Sommige leerlingen rekenen

VOX HIERONYMI

OEFENTOETS
Een heel groot issue is de rekentoets op het USG niet.
“Maar dat komt ook omdat het bij de meeste leerlingen
prima gaat met rekenen”, aldus Welleweerd. “Er is steeds

een aantal dat alles goed heeft. Slechts een enkele
leerling hier haalt de toets niet, terwijl het percentage
gezakten landelijk zo’n 40 procent is.”
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Bij die laatste mogen leerlingen hun rekenmachine
gebruiken. “En zelfs een woordenboek Nederlands”,
lacht Holten. “Maar voor onze leerlingen is het niveau
van de teksten zelden een probleem. Sommige vinden
de hoofdrekensommen wel lastig, die rekenen in het
dagelijks leven alles op hun mobiel uit.” Tja, zucht
Welleweerd, het nadeel van de invoering van rekenmachines in het wiskundeonderwijs is dat bij sommigen
het gevoel voor getallen verdwijnt. “Die typen altijd
alles in. Daar moeten wij als sectie echt tegen vechten.
‘Maak eerst eens een schatting’ zeg ik dan, ‘zodat je
ongeveer weet waar je op uit moet komen, dan kun je
vergissingen door typefouten vermijden’.”
Misschien dat voor zulke rekenmachine-adepten de
rekentoets helemaal niet zo’n slecht idee is…

REDACTIE@USGVOX.NL

basaal rekenen

HONOURSPROGRAMMA

REDACTIE@USGVOX.NL

HPG-leerlingen halen niet
Een drietal leerlingen uit drie verschillende klassen
was zo vriendelijk de Vox in een pauze te woord
te staan over hun ervaringen met het Honours
programma Gymnasia (HPG). “Meedoen is leuk voor
nu, lekker grensverleggend en biedt meer perspectieven in de toekomst.”

VOX HIERONYMI
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DOOR MARINA DE KANTER

et HPG is ontwikkeld voor getalenteerde leerlin-

H gen uit de hoogste klassen die meer willen dan
!

het reguliere programma (zie ook vorige Vox). Doel is
hen de kans te geven zich persoonlijk te ontplooien door
hun talenten tot het voor hen hoogst haalbare niveau te
ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om cognitieve
vaardigheden, maar ook om vaardigheden als samenwerken, een plan maken, evalueren, onderzoek doen.
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Hoe kwamen jullie in aanraking met het HPG?
Emile Hallo: “Alle leerlingen uit mijn jaar kregen een
e-mail, maar ik werd er ook op attent gemaakt door
mijn mentor die bij het programma betrokken is.”

Willemijn Abbenhuis: “Ik kreeg het ook door van mijn
mentor.”
Annelot Weusten: “Ik hoorde ervan via de mail die
iedereen kreeg.”
Als je mee wilt doen moet je een soort van auditie doen,
een pitch voor je project geven. Wat is jullie motivatie
om mee te doen?
Willemijn: “De voorbeelden die in het document bij
de mail stonden spraken mij aan. Daarin ging het om
projecten die afwijken van wat er op school gebeurt en
die je de mogelijkheid geven om buiten school ergens
mee te lopen of ergens naar toe te gaan. Ik ben heel
geïnteresseerd in journalistiek, wat niet op school
gegeven wordt. Meedoen met het HPG staat natuurlijk
ook wel goed .”
Het is dus niet zo dat jullie alleen maar tienen halen en
denken ‘wat zal ik eens met mijn tijd gaan doen’?
Annelot: “Ik haal zeker niet alleen maar tienen. Wat mij
aanspreekt is om te kijken wat ik zelf kan, wat ik met
een klein beetje geld en een beetje begeleiding op eigen

Van links naar rechts: Emile Hallo uit de 6e (heeft inmiddels het HPG examen gehaald) Willemijn Abbenhuis uit de 5e en Annelot Weusten uit de 4e.
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Dit jaar hebben zeven leerlingen HPG examen gedaan (en
vijf ervan hebben het gehaald), volgend jaar zijn het er
zes en in de vierde klas bestaat de groep uit 21 leerlin
gen. Leeft het HPG een beetje? Hoe kijken jullie mede
leerlingen naar jullie deelname aan het HPG?
Emile: “Het is in mijn ervaring nog niet iets dat leeft, en
het heeft wel een beetje een imago van mensen die zo
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Ik heb begrepen dat uitwisseling met andere HPG-leerlin
gen, ook van andere scholen, een onderdeel van de opzet
is. Hebben jullie daar al ervaringen mee?
Emile: “Omdat wij de eerste groep zijn, waren er bij
ons nog geen leerlingen van andere scholen. Ik heb
een groot deel van mijn project samen met een andere
leerling gedaan. Daar was bij de beoordeling nog
wel discussie over. Wij vonden het sterk op de rubric
‘samenwerken’, maar elders heerste het idee dat je alle
competenties heel individueel moet ontwikkelen.”
Willemijn: “Aan het begin van het jaar hebben we met
de andere HPG-leerlingen uit mijn jaar elkaars projecten besproken. Alleen binnen de school dus. Ook wordt
met behulp van de begeleider bijvoorbeeld gekeken of
leerlingen iets kunnen combineren om een bepaalde
competentie te halen. Op het digitale forum kun je alle
HPG-projecten zien en laatst was er een bijeenkomst
op het Barlaeus in Amsterdam, maar daar is volgens mij
nog niemand naar toe gegaan.”

VOX HIERONYMI

Wat zijn jullie onderwerpen/projecten?
Emile: “Mijn onderwerp is Europa. Veel mensen zijn
niet betrokken bij Europa en ik vind dat de school daar
wat aan moet doen. Ik heb een Frans, Duits en Engels
certificaat gehaald en ben naar een internationale conferentie van het Model European Parliament geweest.
Daar heb ik veel van geleerd en omdat er op school
weinig kennis is heb ik voor de vierde klas een schoolconferentie georganiseerd en samen met een docent en
een andere leerling zes lessen in het Engels gegeven,
waarin leerlingen zelf moeten nadenken en discussiëren
over Europese samenwerking en eenwording.”
Annelot: “Ik ben nog niet echt begonnen, maar mijn
pitch ging over internationalisering en dat ik het belangrijk vind om als samenleving ook op het buitenland
gericht te zijn. Voor leerlingen is er in Nederland een
ELOS-programma dat zich hiermee bezighoudt, maar daarin ontbreken werk en stageplekken in het buitenland. Met
paar andere meiden willen we aan de slag gaan om die
plekken te realiseren voor jongeren van onze school. Hoe
we het precies vorm gaan geven weten we nu nog niet.”
Willemijn: “Ik doe onderzoek naar hoe meningen worden gevormd en hoe de media daar invloed op hebben.
Bijvoorbeeld hoe de krant die je leest beïnvloedt hoe
je denkt en hoe je manier van denken beïnvloedt welke
krant je leest. Daarnaast ben ik ook bezig een groep
samen te stellen die een boek maakt waarin staat waar
iedereen zich in en om de school mee bezighoudt.”

nodig iets extra’s moeten doen. Of ze denken dat het zo’n
aantekening is waar je bijna niets voor hoeft te doen.”
Willemijn: “Als ik bijvoorbeeld een vergadering voor
het HPG heb dan zeggen ze: o? wat is dat?”
Annelot: “Het zijn wel altijd dezelfde leerlingen die
meedoen.”

Hoe zouden jullie het HPG samenvatten?
Willemijn: “Het is iets anders dan anders, voor iemand
die erg geïnteresseerd is en daar zelf ook wat mee wil,
want je wordt totaal niet gepusht. En dan kun je er heel
veel plezier van hebben, niet alleen tijdens je schooltijd, maar ook later als je kunt bewijzen wat je allemaal
hebt gedaan zonder dat het een vaag verhaal is.”
Annelot: “Leuk voor nu, lekker grensverleggend en
meer perspectieven in de toekomst.”
Jullie kijken dus duidelijk ook naar de toekomst?
Emile: “Ik vind het heel belangrijk dat het HPG er is,
want het is goed dat leerlingen hun extra curriculaire
activiteiten kunnen bundelen in een gestructureerd programma dat objectief door alle gymnasia erkend wordt.
Dat is echt iets waard voor later.” 
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kracht kan bereiken. Dat wil ik graag ontdekken. Toen ik
de voorbeelden in de mail las dacht ik: gave projecten,
dat wil ik ook. En dan ga je daar tijd voor maken.”
Emile: “Ik deed al veel activiteiten buiten het gewone schoolwerk: het debatteam, de leerlingenraad, de
MR. Wat mij in het HPG aantrok is dat nu niet alleen
mensen die summa cum laude slagen, maar ook mensen
die juist veel activiteiten buiten school doen daarvoor
erkenning kunnen krijgen.”

REDACTIE@USGVOX.NL
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“Afrikaans leren is heel leuk
Afgelopen zomer ging Anouk Volker vijf weken naar
school in Hartbeespoort in Zuid-Afrika. Uitwisselingspartner Madré kwam deze winter naar Nederland
en fietste zes weken lang met Anouk mee naar het
USG. Verslag van een uitwisseling.
DOOR ANOUK VOLKER

n de zomer van 2014 ben ik als uitwisselingstu-

I dent naar Zuid-Afrika geweest. Dit heb ik gedaan
!
als deel van mijn honoursprogramma. Dit is een programma waarbij leerlingen de kans krijgen een of meerdere projecten op te zetten, om zo bepaalde competenties te verbeteren. Ik kreeg de kans om naar Zuid-Afrika
te gaan, niet alleen voor mijzelf, maar ook om te kijken
of het mogelijk was om een samenwerkingsverband op
te zetten tussen het USG en een school in Zuid-Afrika.
Het Hieronymusfonds heeft mij afgelopen jaar een beurs
gegeven voor dit project. Dat oud-leerlingen en de
school leerlingen op deze manier steunen, vind ik erg
bijzonder. Mijn tijd in Zuid-Afrika was erg verrijkend op
veel verschillende manieren.
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VERSCHILLEN
Samen met drie andere uitwisselingsstudenten vloog
ik op 5 juli van Amsterdam naar Johannesburg. Daar
werden we allemaal opgehaald door onze gastgezinnen.

Braai (barbecue) tijdens een Afrikaanstalige mentorles, een van de
weinige niet gemixte lessen. Anouk staat helemaal rechts.

Al op het vliegveld waren de verschillen met Nederland
duidelijk merkbaar, zo bleef ik mij de eerste dagen verbazen over hoe anders alles was. Het zijn juist de kleine
dingen waarvan je niet beseft dat ze bij Nederland
horen; de aanwezigheid van bepaalde kleuren, geluiden
en geuren. De openheid en verbazing bleef de volledige
vijf weken, maar gelukkig kwam er ook een soort ritme
in het leven daar.
Dat ritme kwam vooral door de school. Ik mocht
mee met Madré, mijn uitwisselingspartner, naar haar
school. Hoërskool Hartbeespoort is daar de plaatselijke middelbare school, een van de weinige scholen die
tweetalig is. Middelbaar onderwijs wordt in Zuid-Afrika
meestal óf in het Afrikaans óf in het Engels gegeven.
Op Hartbeespoort gaven ze elke les in een mengeling
van beide talen. Hoewel de schooluniformen voor
gelijkheid moesten zorgen, was de verdeeldheid die in
Zuid-Afrika heerst goed te merken. In de pauzes bleven
de Afrikaanstalige kinderen en de leerlingen die een
andere taal spraken (Zoeloe, Xhosa of Engels) meestal
gescheiden en ook in de lessen gingen zij nauwelijks
met elkaar om. Toch merkte je goed dat iedereen erg
zijn best doet om bepaalde verschillen opzij te zetten.
Als uitwisselingsstudent werd ik hartelijk ontvangen. De
mensen zijn ontzettend vriendelijk en iedereen vroeg
me of ik mee wilde naar hun lessen, daardoor heb ik
dus ook veel verschillende lessen bijgewoond en met
veel verschillende mensen gepraat.
SOFTBALTEAM
Waar ik ook hartelijk werd ontvangen, was het softbalteam van Madré, dat bijna elke dag trainde. Het is een
hechte club vriendinnen die op vrij hoog niveau sporten. Toch mocht ik meteen, ondanks mijn geringe sportkwaliteiten, meetrainen. Dit is voor mij erg kenmerkend
voor alle mensen die ik heb ontmoet: iedereen nodigt je
meteen uit om deel te nemen aan het normale leven en
de gastvrijheid is ongelofelijk.
Wat hielp bij het contact, was dat ik tijdens mijn
uitwisseling Afrikaans heb geleerd. Het lijkt heel erg op
Nederlands en is dus heel makkelijk te verstaan, maar
het spreken bleek nog erg moeilijk te zijn. Wat heeft
iedereen vaak gelachen om mijn fouten of mij vragend
aangekeken als ze me niet begrepen... Het was het
allemaal waard, want door een taal ontdek je zoveel
over een cultuur en daarnaast is Afrikaans een van de

UITWISSELING ZUID-AFRIKA

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

“Zeg heren, als jullie eens ophouden
met het betasten van die vrouw daar, dan
kunnen we beginnen.”

!!Bühring:

“Ich habe keine flauwe Ahnung was
du bedoelt.”

!!Holten:

“Ik maak een mindmap, ik ga even
modern onderwijs geven.”

!!Verweij:

“En de reageerbuis daarna niet op tafel
leggen, daar kan ie niet tegen. Ook niet tegen je
huid houden, maar dat is minder belangrijk.”
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!!Werkhoven:

“And then there are students who
say: no, you can’t say blackboard, that’s racist!
Leerling: “Afro-American board!”

!!Leerling:

“Wat doet u?”
Baron: “Ik bespinner jullie.”(Hij bedoelt: bespioneer)

!!Landman:

“Nee, ik ga niet alles op de ELO
zetten, daar worden jullie lui van.”

!!Leerling:

“Meneer is dat van u?”
Desar: “Ja, dat is mijn persoonlijke rol glittertape.”
staat een vuilniswagen. Kers: “Kijk,
de bruggerversnipperaar staat alweer klaar.”

!!Buiten

!!Humke:

“De strudel is dus eigenlijk de taartversie van de dichtgeklapte pizza.”

!!Van

den Nieuwenhuijzen: “Doe ’ns gek, let ’ns op!”

!!Van

de Beek: “Jullie hebben het concentratievermogen van een embryo.”
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leukste talen om te leren voor een Nederlander. Ik heb
in die vijf weken zo’n bijzondere band opgebouwd met
de mensen daar dat het erg moeilijk was om weg te
gaan. Ik ging zonder verwachtingen en keerde terug
met geweldige ervaringen en vrienden.

TIEN KILOMETER FIETSEN
Gelukkig kwam Madré ook naar Nederland. In de winter
is zij zes weken bij ons gezin geweest. Deze weken waren geweldig. Nu kon ik haar eindelijk alles laten zien
waar ik in Zuid-Afrika alleen maar over kon vertellen.
De kou was een behoorlijke shock voor haar, maar daar
heeft ze zich niet door uit het veld laten slaan. Elke
dag heeft ze samen met mij de tien kilometer naar
school gefietst en is ze naar de lessen geweest. Hoogtepunten van haar verblijf hier waren toch wel Sinterklaas
(en het uitleggen van de zwartepietendiscussie), Kerst,
Oudejaarsavond en tripjes naar verschillende steden.
Hier in Nederland hebben we verder gesproken over de
mogelijkheden om een samenwerkingsverband op te
zetten met Hoërskool Hartbeespoort. Al snel bleek dat
dit niet haalbaar was. We hebben verder gekeken naar
andere scholen in de omgeving, maar ook dat voldeed
eigenlijk niet aan wat wij wilden bereiken voor het
programma. Uiteindelijk is helaas besloten ons te gaan
richten op andere landen en niet verder te gaan met
Zuid-Afrika. Heel jammer, maar dat doet niet af aan de
geweldige ervaring en het enorme leerproces dat ik heb
kunnen doorlopen dankzij de uitwisseling. 

REDACTIE@USGVOX.NL

voor een Nederlander”
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Geschiedenis: leermeester
Na twee exacte vakken is het in de reeks gedoceerde
vakken weer tijd voor een studium humanitatis en
met het afsluiten van het lustrumjaar is het daarom
mooi het vak geschiedenis1 onder de loep te nemen.
De 540-jarige geschiedenis van het USG zelf is in
het lustrumnummer in december aan bod gekomen.
In dit artikel wordt uit de doeken gedaan waarom
deze 540-jarige periode gekoesterd moet worden.
DOOR VINCENT VERWEIJMEREN

et ‘kortetermijndenken’ deed in de jaren tachtig

H van de vorige eeuw zijn intrede en kent veel
!

critici en maar weinig verdedigers. De Indiase schrijver
Rabindranath Tagore waarschuwde hier in 1917 min
of meer, zij het indirect, voor: “De geschiedenis heeft
een stadium bereikt waarin de morele mens, de comple
te mens, bijna zonder het in de gaten te hebben steeds
verder inschikt om ruimte te maken voor de… commercië
le mens, de mens met beperkte doelstellingen. Dit proces
dat gesteund wordt door de prachtige vorderingen van de
natuurwetenschap, neemt gigantische proporties aan en
verwerft zich enorme kracht, en leidt daardoor tot een
verstoring van het morele evenwicht van de mens, doordat
zijn menselijke zijde steeds meer aan het zicht onttrokken
wordt door de schaduw van zielloze organisatie.”
Deze organisatie uit zich in bedrijven, commercieel en
publiek, waarin de tijd meer en meer wordt gecomprimeerd in planningen van hooguit enkele maanden tot
een jaar. Zelfs de politiek werpt haar blik hooguit een
paar jaar vooruit en ondanks het toenemend commentaar hierop zijn de alternatieven schaars.
TEGENGIF
Er komen langzaam instellingen zoals ‘The Long Now
Foundation’ en de ‘Oxford Martin Commission for Future
Generations’, die de lange termijn bestuderen.
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1 Dit artikel is deels gebaseerd op ‘Weg van het kortstondig
verleden’ van David Armitage en Jo Guldi, oorspronkelijk
gepubliceerd in Aeon Magazine: http://aeon.co/magazine.
Ik raad ouders en leerlingen deze site aan.

Deze gaan echter voorbij aan de noodzaak om niet alleen naar de toekomst, maar om ook naar het verleden
te kijken. Kortetermijndenken schiet steeds meer tekort
als benadering voor hedendaagse uitdagingen. Mega
trends kunnen hiermee niet worden verklaard − denk
hierbij aan de strijd om natuurlijke hulpbronnen, de
explosieve groei van de middenklasse, de sterk stijgende kosten voor de gezondheidszorg en de toenemende
bedreiging van privacy en gegevensbescherming. Deze
trends zijn diepgeworteld en gaan waarschijnlijk nog
lange tijd de toekomst bepalen en wie kan helpen
hun oorsprong te ontrafelen en oplossingen voor de
toekomst aan te dragen? De geesteswetenschappen en
vooral geschiedenisafdelingen van universiteiten zijn
de aangewezen instanties voor een langdurige blik in
de achteruitkijkspiegel. Alle geesteswetenschappen
zoals literatuurwetenschap, filosofie en kunstgeschiedenis, zorgen voor een getrainde kritische houding ten
aanzien van teksten en objecten. Toch zou vooral de
geschiedwetenschap de leverancier van het tegengif van
het kortetermijndenken moeten zijn. Zij kan op basis
van kennis van het verre verleden aanwijzingen over de
verre toekomst geven.
VERSPLINTERING
Tot voor kort moest ook het vak geschiedenis zelf
vrezen voor een ander gevaar dat ons weghoudt van het
bestuderen van megatrends: de verdergaande specialisatie. Sinds de jaren zeventig concentreerden historici
zich op steeds kortere periodes in het verleden. De
grote verhalen over lange periodes raakten uit de mode
en werden onbruikbaar, althans voor iedereen die als
historicus serieus genomen wilde worden. Tegelijkertijd
met de accentverschuiving naar de bestudering van
alsmaar kortere periodes verdwenen ook de historici uit
de politieke sfeer. Bijna tweeduizend jaar lang, vanaf
de tijd van Thucydides tot het midden van de twintigste eeuw, was oriëntatie op de toekomst een van de
primaire taken van het bestuderen van de geschiedenis.
Cicero schreef in de eerste eeuw v. Chr. dat geschiedenis een ‘leermeester van het leven’ was voor politici en

GESCHIEDENIS

540 jaar kansen! 540 jaar ambitieuze
vormingsdoelstellingen
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PUBLIEKE MISSIE
De wetten van de academische thermodynamica hebben
gelukkig zo’n 25 jaar geleden een nieuwe tegenbeweging in het leven geroepen en de laatste tien jaar zien
we een opleving van de grote verhalen. Historici houden
zich nu zelfs bezig met tijdvakken van een klimatologische, archeologische en kosmologische omvang. Hierbij
worden zelfs periodes van 40.000 jaar niet geschuwd.
Toch is zover teruggaan niet nodig om aan het kortstondig verleden te ontkomen. Het wemelt weer van
langetermijngeschiedschrijving: ‘antisemitisme van het
oude Egypte tot heden’, ‘racisme van de Middeleeuwen tot in onze tijd’ en ‘540 jaar excellent onderwijs
in Utrecht’  zijn hier voorbeelden van. Ambitieuze
studies die de aandacht voor detail en context, kenmerkend voor microhistorie, combineren met het verlangen
verhalen en verbanden bloot te leggen die alleen op
lange termijn begrepen kunnen worden. Bovendien
worden de historici geholpen door de ontwikkelingen
op technologisch gebied. Big data kunnen nu worden
geanalyseerd door jonge historici waarvoor oudere
vakbroeders zich nog een leven lang in het stof hebben
moeten dompelen. Historici hebben daarmee de publieke toekomst van het verleden inmiddels weer stevig
in handen. Geschiedenis staat klaar om haar aloude
missie als leermeester van het leven weer op te vatten.
Een missie die ook de politiek van vandaag inspireert.

TROTS
540 jaar oud is de geschiedenis van het USG, een
opleidings- en onderwijsinstituut, een instituut dat
jonge mensen de kans biedt hun mogelijkheden te
ontwikkelen en te benutten. 540 jaar kansen! 540 jaar
ambitieuze vormingsdoelstellingen het best gediend
door een brede en gevarieerde training, waarbij
onderzoeken, wegen, argumenteren en debatteren
centraal staan, aangevuld met traditie en onderwijskundige autoriteit zonder dat deze zonder meer de
doorslag geven. Dit maakt het USG als instituut
bij uitstek geschikt zijn historische rol op te pakken
en daarmee de toekomst van onze samenleving ook
de komende 500 jaar mede vorm te geven. Vanuit
historisch perspectief kunt u er alleen daarom al
trots op zijn dat uw kind van deze historie (en
toekomst) deel uit maakt en hiermee een stukje
geschiedenis schrijft! 

2 Hiervoor verwijs ik naar het boek Niet voor de winst:
waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft
van Martha Nussbaum: een must voor iedereen, die ons
gymnasium een warm hart toedraagt!
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hun adviseurs. Het tijdperk van versplintering liet al
met al een lange erfenis van kortetermijndenken na:
het zien van een groter, coherent geheel, zelfs deelgebieden, leek haast onmogelijk.

Historici hebben daarmee de verantwoordelijkheid niet
alleen terug voor het verleden maar ook voor het heden
en de toekomst!
Geschiedenis is dus een kritische wetenschap met een
publieke missie, omdat het verleden misschien nog
steeds het best kan voorspellen hoe organisaties zich
in de toekomst zullen gedragen. Zij neemt daarmee een
prominente plaats in tussen de geesteswetenschappen.
Geesteswetenschappen die bovendien een steeds grotere rol in ons onderwijs en de democratie zullen moeten
gaan spelen2. En juist daar bewijst het USG zijn unieke
positie en waarde!

REDACTIE@USGVOX.NL

van het leven

VIDEOLESSEN
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Videoles: Skype, maar dan
De afgelopen jaren is op het USG geëxperimenteerd
met videolessen. Wiskundedocent Carolien Boss,
een van de coördinatoren, beschrijft het project
en de ervaringen.

willen volgen, maar er is geen docent om dat te geven.
Of er is wel een docent, maar slechts een handvol
leerlingen die dat vak wil volgen, waardoor het voor
de school te duur is om het vak daadwerkelijk te laten
geven. Op het USG zijn er gelukkig genoeg leerlingen
met belangstelling voor wiskunde D, en ook voldoende docenten om het te geven, maar de voorgestelde
knelpunten komen op andere scholen regelmatig voor.
Gelukkig kunnen knelpunten tot creatieve oplossingen
leiden. Zo is in 2011 het videolessenproject ontstaan.

YouTube waarin een expert iets uitlegt, is een videoles
interactief. Tijdens de les staan twee camera’s aan, en
kijkt en luistert de andere klas mee via televisieschermen. De lesgevende docent kan de klas op afstand ook
zien en horen, en daar dus op reageren. Videoles lijkt
dus op Skype, maar dan in het groot. In alle klassen die
de les volgen is een digitaal schoolbord, waarop overal
verschijnt wat de lesgevende docent doet op het bord.
Zo heeft de school zonder docent opeens toch iemand
die het vak geeft. En de docent met te weinig leerlingen
heeft een vollere klas, doordat de leerlingen van een
andere school meedoen.
Het videolessenproject was een IIO project, waarbij IIO
staat voor Innovatie Impuls Onderwijs. Het experiment
liep de afgelopen drie schooljaren en werd gesubsidieerd
door OC&W. De begeleiding kwam vanuit de Universiteit
Twente. Het experiment werd uitgevoerd bij de keuzevakken Wiskunde D en NLT en er deden zeventien
scholen mee.

INTERACTIEF
Een videoles is een les waarbij een docent les geeft
aan twee of meer klassen tegelijk. Naast zijn eigen klas
doet nog minstens één andere klas mee op een andere
locatie. In tegenstelling tot een filmpje op bijvoorbeeld

GEEN NOODZAAK
Ondanks dat er bij het USG geen noodzaak bestond
om mee te doen aan dit project, hebben we dat toch
gedaan toen we de kans kregen. Het is natuurlijk
ontzettend interessant om zo’n nieuw onderwijsconcept

DOOR CAROLIEN BOSS

tel je voor: er zijn op een school leerlingen die

S wiskunde D (of een ander exotisch keuzevak)
!

Vijfdeklassers luisteren naar Dick Swaab, die op de Universiteit Twente over het brein vertelt.

VIDEOLESSEN

FLEXIBEL
Tijdens het videolessenexperiment is natuurlijk onderzocht of videolessen een geschikt middel zijn om in te
zetten voor vakken die gevolgd worden door heel weinig
leerlingen, of bij gebrek aan een docent. Iedereen kan
zich meteen voorstellen dat dat allerlei praktische vragen
oproept. Denk bijvoorbeeld aan afstemming van het rooster, de methode en de toetsen. Tijdens drie jaar videolessen geven is het echter steeds makkelijker geworden om
flexibel om te gaan met alle randvoorwaarden en is de
aandacht verschoven naar de tweede onderzoeksvraag van
het experiment: wat zijn didactische mogelijkheden van
videolessen? Welke werkvormen zijn er mogelijk, hoe zorg
je voor interactie met de leerlingen op afstand, kun je
leerlingen met elkaar laten samenwerken?
MEERWAARDE
Inmiddels is het project afgelopen. Het is duidelijk
geworden dat videolessen een oplossing kunnen zijn als
de nood hoog is, maar gewone lessen door videolessen
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vervangen als het niet nodig is, levert niet zoveel op.
Daarom denken we nu verder. Hoe kun je het videosysteem inzetten als aanvulling op je gewone lessen,
en niet meer alleen in plaats van gewone lessen? Wat
is de meerwaarde van het videosysteem? Wat kan het
toevoegen aan het goede dat we al hebben?
Dit schooljaar hebben we via het videosysteem drie
lezingen kunnen volgen, die gehouden werden aan de
Universiteit Twente, door prof. Dick Swaab (hersenonderzoeker en auteur van Wij zijn ons brein), door prof.
Bram Nauta (hoogleraar computerchips maken) en door
Bas Haring (filosoof/informaticus, schrijver, tv-presentator). Verder wordt dit kwintaal een module NLT over
hart en vaten samen met het PIUS X College uit Twente
via videoles gedaan. De nadruk ligt hierbij op het
samenwerken tussen leerlingen die niet bij elkaar op
school zitten. Hoe kun je samenwerken met een leerling
die niet naast je aan een tafeltje zit, maar in een ander
deel van het land? Welke communicatiemiddelen zet je
in, en op welke manier? Daarbij is het ook interessant
om te zien dat er cultuurverschillen zijn tussen onze
leerlingen en die uit Twente. Waarschijnlijk brengen de
twee klassen samen een bezoek aan het UMC om daar
iets te leren over hartonderzoek, en krijgen ze een cursus reanimatie. De leerlingen ontmoeten elkaar dus ook
in levenden lijve. Op deze manieren wordt het videosysteem niet gebruikt als vervanging van gewone lessen,
maar biedt het iets extra’s.
ATELIER
Nu wordt het videosysteem alleen gebruikt in de
bèta-hoek, maar wat zijn de mogelijkheden daar buiten?
Virtueel op bezoek bij een kunstenaar in zijn atelier?
Meekijken in een operatiekamer? Contact met scholen,
musea of onderzoekers in het buitenland? Genoeg om
de komende tijd te ontdekken en proberen. 
Vragen of goede ideeën? Beide kunt u kwijt bij
Carolien Boss (cboss@usgym.nl) en Krijn Kieviet
(kkieviet@usgym.nl), coördinatoren videoles.
Benieuwd hoe videolessen er in praktijk uitzien?
Kijk dan naar het filmpje ‘Lessen uit videolessen’.
Daarin zie je in verschillende fragmenten docenten
aan het werk en worden de videolessen geëvalueerd.
https://www.youtube.com/watch?v=XDJABFDVpmc&featu
re=youtu.be
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zelf als een van de eerste scholen te kunnen proberen.
In het dagelijks leven is het volstrekt normaal om te
communiceren via internet, of dat nou via Facebook,
WhatsApp, Facetime, Skype of een ouderwetse e-mail is,
met beeld of zonder beeld, met geluid of zonder geluid.
Geen gek idee dus om in een schoolsituatie ook eens
te experimenteren met modernere middelen. In lokaal
B0.04 hangen sinds de zomervakantie van 2011 de camera’s, microfoons en televisieschermen die nodig zijn
voor het geven en volgen van videolessen.
Op het USG zijn videolessen gegeven en gevolgd in klas
5 en klas 6 bij wiskunde D, en bij NLT in klas 5. In het
eerste jaar is bij wiskunde D aan vier scholen tegelijk
les gegeven via video. Elke school had ondertussen wel
een eigen wiskunde D docent. Het hele schooljaar werd
er per week één videoles per week gegeven, de andere
lessen waren gewone lessen van de eigen docent. Elk
kwartaal nam een andere docent de videolessen voor
zijn rekening, zodat alle vier de docenten konden oefenen met lesgeven voor een camera, en elke klas een
keer zijn eigen docent had. Het hele jaar door, en met
zoveel klassen tegelijk, was wel wat veel van het goede.
In de twee jaar daarna hebben we ervoor gekozen om
bij Wiskunde D en NLT twee keer een module via video
te doen, met slechts twee scholen tegelijk.
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in het groot

DE SCHOOLDAG VAN…
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“Zonder rooster is lesgeven
Stond 25 jaar geleden je rooster min of meer het
hele jaar vast, tegenwoordig lijkt het soms wel of
het iedere dag gewijzigd wordt. Andrea Verhagen is
degene die zich − ’s morgens vroeg om half zeven al
− op het USG met de roosters bezighoudt.
DOOR MARIKEN BOKELOH

n de decanenkamer naast de lerarenkamer vind je

I op maandag en woensdagochtend roostermaker
!

Andrea Verhagen. “Ideaal”, vindt ze, “lekker dicht bij
het koffiezetapparaat.” Andrea is sinds 2007 de roostermaker van het USG. De roosters die ze maakt zijn voor
alle leerlingen, docenten en lokalen.
Wat zijn precies je taken?
“Het maken van het rooster valt uiteen in twee delen.
Het eerste is het maken en bijhouden van het basisrooster. Het basisrooster wordt aan het einde van het
schooljaar gemaakt. Door het jaar heen zijn altijd
wijzigingen nodig: een docent gaat met of komt terug
van zwangerschapsverlof, een ander is langdurig afwezig
door ziekte of persoonlijke omstandigheden. Ook voor
individuele leerlingen moet het basisrooster soms
worden aangepast, bijvoorbeeld bij het laten vallen
van een vak of het wisselen van docent.

“Bij het verwerken van de uitval is
mijn streven zo min mogelijk opvangen tussenuren te laten ontstaan”
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Het tweede is het verwerken van de ziektes en activiteiten. Er gaat geen week voorbij dat er geen activiteiten in het rooster verwerkt moeten worden. Dit zijn
soms alleen activiteiten van docenten waardoor uitval
ontstaat, soms een docent met een groep leerlingen en
vaak ook klassen of een hele jaarlaag met veel docenten.
Uitval door ziekte van docenten moet ook verwerkt
worden. Bij het verwerken van de uitval is mijn streven

zo min mogelijk opvang- en tussenuren te laten
ontstaan. Niemand zit te wachten op een opvanguur
met een docent die de klas normaal niet heeft, de
leerlingen niet en de docent ook niet. Dat kan door het
naar het midden van de dag roosteren van de eerste en
laatste uren. Bij activiteiten kan dat zelfs soms vanaf
een andere dag in de week zijn. Dit heeft vaak een
groot aantal extra roosterwijzigingen tot gevolg. Soms
ruilen er uren bij een klas die geen van de afwezige
docenten heeft, om zo een uur opvang in een andere
klas te kunnen dichtschuiven. Helaas is dichtschuiven
vanaf de 4e niet meer mogelijk, omdat daar aan de
randen van de dagen lessen in clusters zitten.”
ONDER DE TRAM
Zijn er piekperiodes en heb je (dan) assistentie?
“Ik heb een aanstelling voor drie dagen per week, maar
er is waarschijnlijk geen week dat ik precies dat aantal
uren werk. Ik werk in ieder geval elke ochtend van half

ANDREA VERHAGEN

Heb je ook contact met leerlingen?
“Alle leerlingen met vragen, wensen of verbeterpunten
zijn welkom. De leerlingen die extra vakken willen of
vakken in een hoger leerjaar komen sowieso bij mij
langs om te overleggen wat de beste oplossing is.”
Zie je resultaat van het werk dat je doet?
“Zonder een rooster is lesgeven niet mogelijk. Vaak kan
ik collega’s helpen door iets voor hen mogelijk te maken
door het rooster aan te passen.”
Heb je een specifieke opleiding gevolgd om roosters
te maken?
“Op de vorige school waar ik werkte ben ik begonnen
als assistent van de roostermaker. Hij heeft het mij
geleerd.

de uitwisseling met Brno.
Dat was erg leuk”

ontdek en leer ik nog regelmatig nieuwe mogelijkheden
en trucjes. De overstap naar de software van Zermelo
heb ik geïnitieerd. Het is betere software dan wat we
hiervoor hadden. De roosters zijn nu ook beter.”
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“Ik ben mee geweest met
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Toen wij op het USG overstapten naar de software van
Zermelo heb ik een aantal dagen cursus gevolgd om de
software optimaal te kunnen gebruiken. De software
heeft heel veel mogelijkheden; tijdens het gebruik

UITWISSELING
Heb je ook nevenactiviteiten op het USG?
“Dit jaar heb ik meegedaan aan de uitwisseling met
Brno. Dat was erg leuk.”
Waar geniet je van op het USG? En waarvan niet?
“Ik geniet ervan dat er heel veel mogelijk is voor
leerlingen die meer willen dan alleen wat er moet.
Ik heb een hekel aan mensen die mopperen zonder
naar een oplossing van het probleem te werken,
maar gelukkig komt dat niet heel vaak voor.”
Wat vind je nog meer leuke elementen van het
aan een school verbonden zijn?
“Leerlingen!”
Ga je naar teamoverleggen?
“Bij schoolbrede overleggen word ik ook uitgenodigd.
Het meeste overleg is alleen voor lesgevend personeel,
dus daar heb ik weinig te zoeken.”
Heb je ook nog ander werk?
“Ik ben ook nog deeltijd zzp’er in een hele andere
discipline. En ik heb een man, vier kinderen en een
grote hond. Dat is werk zat toch?” 
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zeven tot half acht voor het verwerken van eventuele
ziekmeldingen en andere laatste-moment-wijzigingen.
Op maandag en woensdag ben ik een halve dag op
school, voornamelijk om te kunnen overleggen en
aanspreekbaar te zijn. Verder werk ik thuis − ik woon
in Schiedam, dus dat is handig.
Op woensdag verwerk ik alles dat al bekend is voor de
volgende week en publiceer ik het rooster voor de volgende week. Verder doe ik de werkzaamheden wanneer
ze komen. Sommige weken daardoor weinig, sommige
weken veel. Af en toe ook ’s avonds of op zondag.
De grootste piek is als het rooster voor het volgende
jaar gemaakt moet worden. De laatste weken van het
schooljaar is dat een (meer dan) voltijds bezigheid. De
eerste lesweken van het nieuwe schooljaar zijn ook erg
druk, omdat er voor de leerlingen uit de 4e en 5e, die
extra vakken willen die niet in het rooster passen,
of die een vak in een hoger leerjaar willen volgen,
gepuzzeld moet worden.
Hans Ballon is voor het dagrooster mijn achtervang.
Mocht ik onder de tram lopen dan kan hij het van mij
overnemen. Gelukkig is dat nog nooit nodig geweest.
Aad van Diemen is namens de schoolleiding verantwoordelijk voor de roosters, dus met hem werk ik nauw
samen. Verder heb ik overleg met alle collega’s die iets
in het rooster te verwerken hebben.”

REDACTIE@USGVOX.NL
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Kunst, cultuur en heel veel
Zaterdag 28 maart 2015 was het dan eindelijk zover.
Dé reis waar al vijf jaar lang over werd gesproken.
Dé reis die iedereen zich over vijftig jaar nog herinnert. Ondanks dat dit jaar voor het eerst de jaarlaag
werd opgesplitst in ‘Grieken’ en ‘Romeinen’ is het
inderdaad een onvergetelijke reis geworden. Romereisverslag aan de hand van een aantal foto’s.
DOOR SASKIA STOLK

e kwamen in het klooster aan waar we zes nach-

W ten zouden vertoeven. Pater Matheo heette ons op
!
zijn belerende wijze welkom. Na een korte kamerinspectie trokken we meteen de stad in. Op twee minuten
loopafstand van Piazza Navona en vijf minuten van het
Pantheon zaten we op een ideale plek in de stad.
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We bezochten Villa Borghese met onder andere de
prachtige Berninibeelden waar we op school al zoveel
over hadden geleerd. Zondagmiddag bezochten we het
Colosseum en het Forum Romanum, in een stralende

zon, geen wolkje aan de lucht. Kenmerken die voor de
hele week golden.
Maandag was de dag waarop Rome ons begon te belagen met kerken. We begonnen dan ook niet met de
minste. Na een kort bezoekje op de Engelenbrug naast
de Engelburcht, rees de Sint Pieter voor ons op. Iedereen was wel even onder de indruk. De trappen van het
klooster waren nog maar een warming-up, ze stelden
niets voor in vergelijking met het beklimmen van de
koepel van de Sint Pieter. Na enorm veel traptreden
werd het bovenin ook nog eens zo smal dat het maar
goed is dat de gemiddelde USG’er een beetje sportief is.
We werden wel beloond met een prachtig uitzicht over
de hele stad. Alsof dat nog niet genoeg was, gingen we
ook nog de geweldige kerk binnen. Iedereen stond verbaasd van de omvang, maar ook van de rijkdom die de
kerk uitstraalt. De Paus liet helaas zijn gezicht niet zien.
’s Middags gingen we het Vaticaans Museum in. Hier
kun je echt uren lopen voordat je bij het hoogtepunt
bent gekomen: de aangrenzende Sixtijnse Kapel.
Die is dat slenteren wel waard, met zijn muur- en

ROMEREIS

Er was haast geen enkele dag die ons niet langs de
beroemde ijszaak Del Palma bracht. Deze ijszaak vlak
bij het Pantheon heeft 150 smaken van het lekkerste
ijs. Van nutella-ijs tot profiterol-smaak en van
champagne-ijs tot limoncello-ijs.

In groepjes gingen we verschillende kerken af, waar we
opdrachten moesten maken om zo achter een codewoord te
komen. Had je het codewoord goed, dan kreeg je van een
docent een puzzelstuk. De puzzel leidde je uiteindelijk
naar een fontein. De winnaars ontvingen op de laatste
dag nog een leuk prijsje in de vorm van een magneet.
We bezochten bovendien de San Clemente, een
interessante kerk omdat je drie verschillende kerklagen
kunt zien. Onderweg kwamen we nog langs het Circus
Maximus, waar helaas niet veel meer van is te zien.
Op woensdag begonnen we met een rustige wandeling,
onder andere langs het theater van Marcello en de
Santa Maria in Cosmedin. Vervolgens gingen we naar
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Santa Maria in Trastevere en Villa Farnesina. Na weer
een lekkere lunch bezochten we diverse kerken waar
onder San Giovanni in Laterano. Waarna we ’s avonds
nog de Capitolijnse Musea bezochten met Marcus
Aurelius op zijn paard.
Donderdag met de metro en een soort trein naar Ostia
Antica waar enorm veel opgravingen te zien zijn van
de oude havenstad van Rome. Hier hebben we nog best
lang rondgelopen, maar iedereen was wel heel erg toe
aan strand en zee… Sommige mensen hadden besloten
geen stap meer te verzetten en ploften in het zand,
anderen hadden nog genoeg energie over om te
rugbyen of meisjes te versieren.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het een geweldige
week was met geweldig weer, geweldige mensen, geweldig
ijs in een geweldige stad. Het enige dat we niet zullen
missen hier in Nederland zijn de hoeveelheid trappen.
Rome is een stad om naar terug te keren en ik weet zeker
dat iedereen zich deze reis nog lang zal herinneren! 
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plafondschilderingen van Michelangelo. Ook dit hadden
we op school al goed bestudeerd, maar in real life was
het toch wel veel mooier. Het zou trouwens zonde zijn om
niet te melden dat we in het museum al langs hoogtepunten als de School van Athene van Rafaël waren gelopen.
Dinsdagochtend waren we weer een stapje dichterbij
bekering, want we begonnen aan een kerkenpuzzeltocht.
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Bildungsroman reloaded, oder so ähnlich
In de rubriek ‘De boeken tip 3 van...’ vertelt
een USG’er over drie favoriete boeken.
Deze keer docente Duits Friederike Humke.
DOOR FRIEDERIKE HUMKE

as ist eigentlich los in der deutschen Bücherwelt?

W Natürlich könnten wir alle nochmal die großen
!

Klassiker aus dem Bücherregal ziehen. Nach dem Tode
von Günter Grass vor einigen Wochen könnte das beispielsweise Die Blechtrommel sein. Oder vielleicht doch
lieber sein letztes Werk Grimms Wörter. Eine Liebeserklä
rung an die deutsche Sprache? Aber vielleicht erinnert
man sich hier doch zu sehr an den Deutschunterricht,
sagt im Geiste nochmal „mit-nach-bei-seit-von und so
weiter und so weiter“ auf und wünscht sich doch mal
etwas Moderneres für die Sommerferien.

1. TINO HANEKAMP: SO WAS VON DA
Tino Hanekamp ist selbst Betreiber eines Club in
Hamburg und genau dort spielt auch sein erster
Roman: Mittzwanziger Oskar durchlebt in einer einzigen Silvesternacht sowohl die Bedrohung durch
die Hamburger Unterwelt, die Wiedervereinigung
mit seiner großen Liebe und den letzten Abend
seines eigenen Clubs. Jeder dieser Vorfälle für sich
bietet schon genug Anlass, das
eigene Leben zu überdenken, aber
hier trifft alles zugleich ein. Das
Buch ist schnell, sehr mitreißend,
mal komisch, mal traurig, aber auf
jeden Fall unterhaltsam!

Etwas aktueller im Deutschunterricht ist sicherlich Tschick
von Wolfgang Herrndorf. Der Roman schildert die außergewöhnliche Reise zweier Jugendlicher durch Deutschland
und beschreibt zugleich auch ihr Heranwachsen. Der Autor
war vorher kaum bekannt, inzwischen hat sich Tschick zur
Schullektüre entwickelt und ist auch vielen unserer Viertklässlern ein Begriff. Aus diesem Grunde folgen hier also
drei Lesetipps für junge deutsche Autoren, die Deutschland und auch das Erwachsenwerden mal auf eine andere
Art und Weise zeigen. Man könnte es Bildungsroman
nennen, wenn man möchte.

2. JOACHIM MEYERHOFF:
ALLE TOTEN FLIEGEN HOCH – AMERIKA
Welche Möglichkeiten bieten sich einem nord
deutschen Teenager Mitte der 80er Jahre, um der
heimatlichen Kleinstadt und dem langweiligen
Elternhaus zu entfliehen? Ein Austauschjahr in
Amerika wird zum Hoffnungsschimmer. Sowohl
die in ironischem Ton verfasste Schilderung der
Heimat als auch der Umstände in den USA sind
extrem gut gelungen. Dazu bekommt der Leser
einen Einblick in die Seelenwelt eines 17-jährigen,
der überraschenderweise nicht so sehr unter dem
Kulturschock leidet, sondern im Laufe seines
Aufenthalts mit viel existenzielleren Fragen
konfrontiert wird.
(Voor wie al het Duits een beetje te veel gaat
worden: dit is deel 1 uit een reeks van drie. Gek
genoeg speelt deel 2 chronologisch eerder en is
ook al in het Nederlands verkrijgbaar: Wanneer
wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest.)

3. VEA KAISER: BLASMUSIKPOP ODER WIE DIE WISSENSCHAFT IN DIE BERGE KAM
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Zu guter Letzt noch ein Roman aus Österreich, in dem die Bruchkante zwischen Tradition und Moderne
eine entscheidende Rolle spielt. In Rückblenden und teilweise im Stil völkerkundlicher Untersuchungen wird die Geschichte eines kleinen Alpendorfes erzählt, die Parallelhandlung zeigt den Werdegang
eines Dorfjungen. Die Abkehr von den Traditionen war für ihn jahrelang eine Art Lebenselixier, doch
plötzlich scheint sich hier etwas zu verändern. In dem Roman werden teilweise mundartliche Passagen
eingebaut, die auf den ersten Blick natürlich irritieren, man gewöhnt sich jedoch sehr schnell daran
und letztendlich tragen sie zum Charme dieser liebevollen und ironischen Betrachtung bei.

