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VOORWOORD

Het USG is een school die constant in beweging is − 
het zal geen enkele ouder ontgaan. Nu we hier weer 
een brugklasser in huis hebben, merken we dat er 
aardig wat veranderd is sinds kind 1 (inmiddels 
student) en kind 2 op het USG begonnen. 

! K
 ind 1 begon zes jaar geleden met vijf eerste klas-

sen, kind 2 vier jaar geleden eveneens. Daarna
waren er steevast zes eerste klassen, en dit schooljaar 
zijn het er maar liefst zeven. Twee-hon-derd bruggers! 
Het totale leerlingenaantal nadert de duizend. Een van 
de gevolgen van de groei is dat het USG uit zijn voegen 
barst. Totdat de plannen voor een uitbouw van het 
schoolgebouw rond zijn, wordt dit opgevangen door het 
gebruik van een dependance op vijf minuten lopen. 
Een ander gevolg van de groei is dat dit jaar het brug-
klaskamp naar Terschelling in tweeën is gesplitst. En 
dat – joechei! – de kinderen ditmaal niet om 6.15 uur 
op de parkeerplaats bij Kampong hoefden te worden 
afgeleverd, maar rond twaalven op school. 

Wat ook anders is, is dat in de brugklas tegenwoordig 
wordt begonnen met Grieks en niet meer met Latijn. 
Best lastig in het begin, dat Griekse alfabet, maar het 
versterkt wel het idee dat je op de middelbare school 
écht nieuwe dingen leert. En dat is iets dat brug-
klassers fijn vinden. Veel van hen hebben zich op de 
basisschool, zeker in groep 8, behoorlijk zitten verve-
len. Dus ze zijn blij als ze hun tanden ergens in kunnen 
zetten en met nieuwe vakken aan de slag mogen. Wel 
moet menigeen behoorlijk wennen aan het fenomeen 
huiswerk, iets dat wij als ouders eerlijk gezegd weer 
een beetje waren vergeten. Leren plannen is wel even 
een dingetje hier aan de keukentafel. 

De grootste verandering van de afgelopen jaren is de 
introductie van de laptop in het onderwijs. Twee jaar 
geleden werd bring your own device in de brugklas geïn-
troduceerd. Desondanks was de doos met schoolboeken 
van Iddink niet kleiner dan voorheen. De schooltas is er 
ook niet echt lichter op geworden; zelfs met een lichte 
laptop wordt zo een kilo of tien meegesjouwd – som-
mige van de kleinere brugklassers bezwijken er bijkans 
onder. Voor sommige vakken dienen nog steeds les-, 
werk- én antwoordenboeken te worden meegenomen. 

Zou dat laatste nou niet wat handiger kunnen in dit 
digitale tijdperk? 
Kind 1 en 2 kijken met afkeuring naar de laptop op 
school. Helemaal niet nodig volgens hen. De digitale 
methodes waarmee ze tot nu toe te maken hebben 
gehad vinden ze niet prettig, leren uit een boek is veel 
fijner. En zo’n laptop is wel een erg makkelijke bron van 
afleiding, in de klas en thuis. Daar hebben ze een punt: 
brugger doet soms erg lang over het huiswerk, maar 
blijkt dan tussen het woordjes stampen en sommen 
maken door allerlei YouTube-filmpjes en Netflix-series 
te hebben zitten kijken. Als ouder heb je er weer een 
politieagenttaak bij… 

Verder veranderde onder meer de lengte van de lesuren, 
kreeg het USG het predicaat ‘excellent’, werd versnellen 
ingevoerd, het Homerusprogramma flink uitgebreid, 
kortom: er zijn flink wat verschillen tussen het USG 
van zes jaar geleden en nu. Wat gelukkig hetzelfde is 
gebleven zijn het enthousiasme en de professionaliteit 
waarmee de docenten de leerlingen, onze kinderen, 
door hun schooljaren loodsen. 

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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Nieuwsoverzicht najaar 2018

VAN DE RECTOR NIEUWSOVERZICHT

1

4

3

2

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

27 augustus De school gaat dit jaar van 
start met 981 leerlingen en rond de 
100 medewerkers (inclusief stagiairs). 
Nieuwe docenten zijn René Alink 
(scheikunde), Hielke van Alsemgeest 
(biologie), Roel van Beest (geschiede-
nis), Eva van den Boogaard (Neder-
lands), Geertruide Jonkman (wiskun-
de) en Jarrish Ramcharan (Frans). 
Voortaan kan in de kantine alleen nog 
maar worden betaald met pin. Dus wie 
een broodje, smoothie of de beroemde 
mag-ik-een-koek-alsjeblieft-koek wil,  
moet een pinpas bij zich hebben.
19 en 20 september Excursie naar Ameron-
gen (op de fiets) voor vijfdeklassers 
die U-talent of aardrijkskunde doen 
(foto 1)
23 t/m 29 september De Terschellingreis is 
gezien het enorme aantal brugklas-
sers (200) dit jaar voor het eerst in 
tweeën gehakt. Terwijl 1A, B, C en D 
op Terschelling zijn, werken 1E, F en 
G tijdens de Eilanddagen op school 
aan allerlei creatieve opdrachten. 
Halverwege de week draaien de rollen 
om (foto 2).
24 t/m 29 september Literatuurreis naar 
Engeland voor een groep vijfdeklas-
sers
27 september NASA-ingenieur Paulo 
 Younse geeft een lezing aan natuur-
kundeleerlingen uit de vijfde en zesde.
1 en 2 oktober De eerste twee ontwikkel-
dagen (zie pagina 8)
7 oktober Vier vierdeklassers doen mee 
aan de finale van de Natuurkunde 
Olympiade Junior. Daniël Kunenborg 
wordt derde (foto 3).
11 oktober Internationale Coming Out 
Day. Dankzij de nieuwe leerlingver-

eniging Patrilles hangt op het USG 
een regenboogvlag uit (foto 4). 
19 oktober De brugklassers gaan met z’n 
allen naar de bioscoop voor een film 
over de Wadden.
19 oktober Schoolfeest in Studio A12 in 
Bunnik
2 november De Junior Academie voor 
leerlingen van groep 8 gaat weer van 
start.
8 november De Dag van de Franse taal. 
Leerlingen uit klas 4, 5 en 6 met 
Frans in hun pakket volgen allerlei 
workshops. 
6, 7 en 8 november Leerlingen uit de 
tweede klas componeren tijdens de 
Muziek-Werkplaats hun eigen tracks 
(zie ook pagina 16 en 17).
16 november 36 scholen strijden om een 
plek in de finale van het NK Debat-
teren voor Scholieren. Het team van 
de USG-debatvereniging Hybris is een 
van de tien finalisten; zesdeklasser 
Mila Smit wordt uitgeroepen tot 
beste debater. 
16 november Wiskundedag voor de vijfde 
klas
18 t/m 25 november Reis naar Nantes voor 
vijfdeklassers die Frans doen 
29 november Presentatie leerlingvereni-
gingen aan klas 1
6 december Socialmediadag klas 2. 
Medewerkers van de Stichting Halt 
geven voorlichting over online 
veiligheid. ’s Avonds organiseert 
de Ouderraad een bijeenkomst voor 
ouders over ditzelfde onderwerp.
12 december De kantine van het USG 
krijgt de Zilveren schoolkantine-
schaal van het Voedingscentrum en 
is daarmee een gezonde kantine.

Een nieuwe rector… het tweede jaar
Vorig jaar schreef ik over mijn eerste honderd dagen 
als rector, mijn enthousiasme en mijn zin in de daar-
opvolgende periode. En opeens is het een jaar later. 
Alle clichés ten spijt, de tijd gaat echt snel. Wat ge-
niet ik nog elke dag van deze baan. Natuurlijk heb ik 
u op verschillende manieren op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen op school en mijn persoonlijke 
kijk, maar een stukje in de Vox is net wat specialer 
dan mails of een nieuwsbrief. 

! E
 nige tijd geleden ontving u een mail die niet per 

se voor u was bedoeld. Een intern bericht van 
NUOVO Scholengroep werd per ongeluk naar de ouders 
van het USG gemaild. In deze nieuwsbrief schreef ik 
een stukje over de verschillende conferenties waar ik 
naartoe ben geweest in het kader van positive education 
en het waarderend kader. En eigenlijk ben ik dus heel 
blij dat u dit heeft kunnen lezen. Het is een ontwikke-
ling die een aantal jaar geleden op onze school in gang 
is gezet en die steeds meer handen en voeten aan het 
krijgen is. Daar ben ik trots op! 

Dit jaar zijn we met het team ons onderwijs aan het 
ontwikkelen. Ons doel is onderwijs op maat voor elke 
leerling en door middel van vijf bouwstenen proberen 
wij dit doel te realiseren. Tijdens de ontwikkeldagen 
worden we begeleid door onderwijskundig bureau Take a 
Step. Zij hebben veel ervaring op het gebied van waar-
derend leren en hebben onlangs een nieuwe website 
gelanceerd: www.waarderend-leren.nl. Het is absoluut 

de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen én 
het is een website die wij gebruiken in de ontwikkeling 
van ons onderwijs. 
Zo schrijven zij onder meer op hun website dat de 
missie van positief onderwijs is om leerlingen het brede 
spectrum aan vaardigheden aan te reiken dat zij nodig 
hebben om te floreren. Het gaat hier dus niet alleen 
om vakkennis en cognitieve bekwaamheden, maar ook 

om vaardigheden die belangrijk zijn voor een gelukkig 
en evenwichtig leven. We praten over vaardigheden die 
belangrijk zijn voor ons welbevinden: 

• emotioneel welbevinden: geluk (subjectief  
welbevinden) en positieve emoties zoals vertrouwen,  
optimisme, trots;

• psychologisch welbevinden: veerkracht, zelfver-
trouwen, autonomie, betrokkenheid, copingsvaardig-
heden, probleemoplossend vermogen, moed;

• sociaal welbevinden: goede relaties, emotionele 
intelligentie, conflictoplossend vermogen, sociale 
vaardigheden.

Het is een bijzondere en vooral heel mooie taak om 
leerlingen te helpen bewust aandacht te besteden 
aan het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en 
vaardigheden om het eigen welbevinden te versterken 
op school. Dat ik hier samen met het team van het 
USG een bijdrage aan mag leveren, maakt mij een zeer 
gelukkig rector. 

Marieke Folkers, rector USG

Ons doel is onderwijs op maat 
te bieden voor elke leerling

V
O

X
 H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

W
W

W
.U

SG
Y

M
.N

L/
V

O
X

-H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
R

E
D

A
C

T
IE

V
O

X
H

IE
R

O
N

Y
M

I@
G

M
A

IL
.C

O
M

54
V

O
X

 H
IE

R
O

N
Y

M
I 

  
W

W
W

.U
SG

Y
M

.N
L/

V
O

X
-H

IE
R

O
N

Y
M

I 
  

R
E

D
A

C
T

IE
V

O
X

H
IE

R
O

N
Y

M
I@

G
M

A
IL

.C
O

M

http://www.waarderend-leren.nl
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi
http://www.usgym.nl/vox-hieronymi


KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN

AVG en foto’s: lastig in de praktijk
Op de Facebookpagina van het USG zijn tegenwoordig 
veel ruggen te zien. En in de schoolgids staan veel 
minder vrolijke leerlingen dan voorheen; de gids is 
vooral geïllustreerd met foto’s van het schoolgebouw 
en foto’s waar leerlingen vaag op staan. Reden: de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

“We zijn ontzettend op eieren aan het lopen”, aldus 
rector Marieke Folkers. “Want we willen het natuurlijk 
graag goed doen. Schoolbesturen hebben twee jaar 
gekregen om alles rond de AVG op orde te brengen. Die 
periode gebruiken we om uit te vinden wat wel en niet 
kan. Voorlopig zijn we heel voorzichtig, vandaar dat je 
op dit moment op foto’s die we gebruiken veel ruggen 
ziet, of leerlingen vanuit de verte zodat ze niet herken-
baar zijn. Maar ja, dat is natuurlijk wel jammer. Het is 
toch het leukst om schoolactiviteiten gewoon met ei-

gen leerlingen in beeld te kunnen brengen en niet met 
stockfoto’s of modellen, zoals wel wordt geadviseerd 
door de VO-Raad en Kennisnet.” 

POSITIEF BEELD
Eind mei trad de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) in werking, de nieuwe Europese wet 
op het gebied van privacy. Veel zaken zijn nu strenger 
geregeld dan voorheen. Bedrijven en instellingen die 
niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunnen 
(hoge) boetes krijgen; ook scholen moeten aan de AVG 
voldoen. Beeldmateriaal valt onder deze persoonsge-
gevens. Voorheen gaven ouders aan het begin van de 
USG-carrière van hun kind eenmalig toestemming (of 
niet) voor het gebruik door de school van foto’s van 
hun kind. Onder de AVG is het de bedoeling dat die 
toestemming jaarlijks wordt verleend door ouders voor 

C & V wordt HPG junior
Compacten en verrijken is verdwenen. Na de kerst-
vakantie start de onderbouwvariant van het Honours 
Programma Gymnasia: HPG jr. 

! S
 inds een paar jaar bestaat het HPG: het Honours 

Programma Gymnasia. Leerlingen vanaf klas 4 
die meer uitdaging willen, kunnen in nauw overleg met 
vakdocenten en een coach een project opzetten dat van 
alles kan behelzen: van een lessenreeks over Napoleon 
tot een fotosynthese-experiment. Onderbouwleerlingen 
konden tot voor kort compacten en verrijken, c & v’en in 
de volksmond. Was zijn cijfergemiddelde hoog genoeg en 
stemden mentor en vakdocent in, dan kon een leerling 
bepaalde lessen missen om aan een project te werken of 
om vooruit te werken voor een vak. Dit schooljaar is dat 
veranderd. Leerlingen die c & v’den of meededen aan het 
HPG bleken zeer gemotiveerd door de toegenomen auto-
nomie. Vanwege de goede ervaringen hiermee is besloten 
dat c & v wordt ondergebracht bij het HPG. De onderbouw 
kan hierdoor na de kerstvakantie deelnemen aan het 
HPG jr. Dit houdt in dat – in overleg met de mentor, de 
vakdocent en eventueel een coach – leerlingen een vak 
sneller kunnen doorlopen of een project kunnen opzetten 
waardoor ze (delen van) lessen kunnen missen. Een twee-

deklasser bijvoorbeeld die gek is van slangen en reptielen 
geeft vorm aan een project hierover. 
Volgens onderbouwcoördinator Marinde Mastbergen worden 
leerlingen voornamelijk beoordeeld op vaardigheden en 
ontwikkeling: “De inhoud telt ook, maar we willen vooral 
zien dat een leerling groeit in zijn of haar vermogen tot 
plannen, zelfstandig werken en bijvoorbeeld bronnenge-
bruik.” Bijzonder is ook het loslaten van de cijfereis.“We 
gaan uit van de motivatie van de leerling. Als een leerling 
bij ons komt en enthousiast is over een bepaald onder-
werp, gaat hij zich eerst goed inlezen en voorbereiden. 
Dan volgt er een gesprek waarin we duidelijk bespreken 
wat er wordt verwacht. Het traject kan dan beginnen.” 
Hoewel er geen cijfereis is, is het wel zo dat cijfers 
worden meegenomen in het leerlingbeeld. Marinde 
Mastbergen: “Als blijkt dat een leerling achteruitgaat in 
bepaalde vakken, dan ligt het natuurlijk voor de hand om 
toch maar het HPG-project te staken, zodat hij de tijd en 
moeite in de slechtere vakken kan steken. We zien echter 
wel dat het ontwikkelen van een HPG-project zoveel 
motivatie en energie losmaakt dat leerlingen niet slechter 
gaan presteren in andere vakken. Ze willen erg graag 
doorgaan met hun project, waardoor ze júíst ook gemoti-
veerder zijn om te werken aan de overige vakken.” (FL)

De papieren agenda is terug!
Begin dit schooljaar is in klas 5 de papieren agenda 
ingevoerd. Doel is dat leerlingen in de bovenbouw 
zich optimaal gaan voorbereiden op het examen. 

! D
 e agenda dient niet zozeer als hulpmiddel bij het 

dagelijkse huiswerk, maar zal gebruikt worden om 
de grote blokken voor het school- en centraal examen goed 
in te plannen. In ieder geval zullen leerlingen die in het 
eerste kwintaal onvoldoende resultaten hebben behaald, 
‘gedwongen’ worden structureel de agenda te gebruiken.
De aanleiding voor deze maatregel is het licht gestegen 
aantal doublanten in de vijfde klas in het afgelopen 

schooljaar. De komende maanden wordt gekeken welke 
andere maatregelen genomen gaan 
worden om leerlingen beter voor te 
bereiden op de bovenbouw (leerjaar 
5-6). Het idee is om in het vierde 
en vijfde kwintaal van leerjaar 4 in 
het mentoruur nog meer aandacht 
te besteden aan de studievaardig-
heden die nodig zijn in de boven-
bouw. In de volgende Vox hopen 
wij hier uitgebreider over te 
berichten. (MB)

kinderen tot zestien jaar. Vanaf hun zestiende mogen 
kinderen zelf beslissen. 
Marieke Folkers: “Op de informatieavond voor de brug-
klas hebben we de ouders een formulier laten tekenen 
waarin ze al dan niet toestemming geven voor het ge-
bruik van beeldmateriaal. We hebben daarbij uitgelegd 
dat we foto’s gebruiken op social media, om te delen 
wat er zoal gebeurt op school, en dat ook foto’s worden 
gebruikt als illustratie in bijvoorbeeld de schoolgids, 
nieuwsberichten, de Vox, het jaarverslag. En dat we al-
leen foto’s gebruiken die een positief beeld geven, zon-
der naamsvermelding.” Ouders kunnen hun toestemming 
op een later moment intrekken, of alsnog verlenen. 
Voor zes van de tweehonderd brugklassers werd geen 
toestemming verleend. Voor de hogere klassen moet het 
nog geregeld worden. “Het is ondoenlijk om ieder jaar 
iedereen weer zo’n formulier te laten ondertekenen. We 
zijn met NUOVO bezig om te werken aan een digitaal 
systeem om de toestemming te regelen.” 
Het nieuwe beleid rondom foto’s levert allerlei vragen 
op. Kan er bijvoorbeeld dit jaar nog wel een alma-
nak worden gemaakt? Hoe zit het met klassenfoto’s? 
Voordat de schoolfotograaf kwam, heeft hij de ouders 
gemaild dat zij het konden aangeven als hun kind niet 
op de foto mocht. Niemand protesteerde, alleen wilden 
twee ouders geen fotopakket hebben (de fotograaf had 
daarvoor adresgegevens nodig). 
Eens per jaar liet het USG fotografe Annelien Nijland 
een dag lang fotograferen. Deze fotoserie, vol lessitua-
ties, pauzemomenten et cetera, werd gebruikt voor al-
lerlei uitingen van de school (en de Vox maakte er ook 
dankbaar gebruik van). Folkers: “Voor de nieuwe school-

gids heb ik uitgezocht wie er op de foto’s stonden die 
ik wilde gebruiken en heb ik ouders om toestemming 
gevraagd. Maar helaas, lang niet alle foto’s konden erin. 
Want als er voor één kind op een foto geen toestem-
ming is, kun je een foto niet plaatsen.”

SEXTING
Marieke Folkers benadrukt dat ze helemaal achter het 
principe van de AVG staat. “We hebben allemaal dezelfde 
zorg, zowel ouders als school: je wilt dat kinderen veilig 
zijn. Wíj willen ze ook behoeden voor sexting en de 
zwarte kant van internet. Maar de uitwerking in de prak-
tijk is nog lastig, het is poeren in de modder. Ik hoop 
dat het over een tijdje weer wat bedaart, dat we weer 
gewoon een foto van brugklassers op een zeehondenboot 
of van een groep vijfdeklassers bij een fontein in Rome 
op Facebook kunnen plaatsen. En natuurlijk zorgen we 
ervoor dat we geen rare foto’s gebruiken. Ik hoop dat het 
bewustzijn bij ouders ontstaat dat we hetzelfde nastre-
ven en dat ze daarvoor op ons kunnen vertrouwen.” (KR)

AVG-proof foto (foto: Annelien Nijland)
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Latijn in de bovenbouw niet altijd even goed waren en 
de motivatie stagneerde. Vanuit het perspectief van de 

leerlingen lag de keuze voor Latijn echter voor de hand. 
Het vak Grieks werd later geïntroduceerd en deze taal 
heeft ook nog eens een ander alfabet. Leerlingen erva-
ren het Latijn daardoor als bekender en dus toegankelij-
ker en kiezen dit daarom liever. 
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 besloot de 
sectie klassieke talen de volgorde om te draaien: eerst 
Grieks, pas later Latijn. Daardoor raken leerlingen 
eerder vertrouwd met het exotische alfabet. De ingreep 
lijkt gewerkt te hebben: van de huidige vierdeklassers 
– de eerste lichting die met Grieks begon in de brug-
klas – hebben meer leerlingen voor Grieks gekozen dan 
de vorige schooljaren. Er zijn nu ongeveer drie clusters 
Grieks tegenover vier clusters Latijn. (FL)

KORTE BERICHTEN KORTE BERICHTEN

Eerst Grieks, dan pas Latijn: het werkt!
Sinds drie jaar beginnen brugklassers op het USG 
met Grieks, niet meer met Latijn. Dat volgt pas na 
een half jaar. Doel van deze verandering was te  
zorgen voor een groter aantal leerlingen dat voor 
Grieks zou kiezen in de vierde klas.

! E
 ind derde klas beslissen leerlingen of zij doorgaan 

met Grieks of met Latijn (of met allebei). 
De afgelopen jaren koos een zeer grote meerderheid 
voor Latijn. Vijf clusters Latijn versus één cluster 
Grieks was geen uitzondering. Docenten waarschuwden 
leerlingen voorafgaand aan hun keuze wel dat Latijn in 
de bovenbouw veel complexer is dan Grieks. Zo hebben 

veel Latijnse teksten ingewikkelde bijzinstructuren, wat 
de interpretatie bemoeilijkt. Bovendien heeft het Latijn 
geen lidwoorden en het Grieks wel. Uit het lidwoord 
kun je al veel informatie halen over bijvoorbeeld de 
naamval. Dit maakt het interpreteren van Grieks wat dat 
betreft iets eenvoudiger. Natuurlijk is Grieks ook geen 
eitje. De Griekse werkwoorden zijn bijvoorbeeld weer 
lastiger dan de Latijnse. 

EXOTISCH ALFABET
Maar ondanks deze waarschuwingen kozen de meeste 
leerlingen toch voor Latijn. Met als gevolg dat nogal 
wat leerlingen vastliepen in dit vak, de cijfers voor 

La journée de la langue française

! D
 e media wisten het USG goed te vinden tijdens de 

landelijke Dag van de Franse taal begin november. 
Nadat docente Sonia van den Broek ’s morgens al was 
geïnterviewd voor het radioprogramma De ochtend van 
4, kwam een cameraploeg van RTL Nieuws langs.  
Die wilde wel eens weten wat je nu eigenlijk aan Frans 
hebt. Docent Jarrish Ramcharan vertelde hun dat Frans 
meer is dan alleen een croissant kunnen bestellen bij 

de boulangerie op de camping; de taal wordt nog steeds 
in veel landen en bij tal van internationale organisaties 
gesproken. Vervolgens werd een aantal leerlingen – in 
het Frans − gevraagd wat ze van Frans vinden.  
De dag bestond uit allerlei workshops voor de boven-
bouwers die Frans doen (van Hoe vertaal je ondertitels? 
tot Zaken doen met Fransen) en werd besloten met een 
optreden van de band Afrika Centrale.

Onderwijs ontwikkelen op ontwikkeldagen
Nieuw dit schooljaar: de ontwikkeldagen. Tijdens 
deze dagen houden de docenten zich bezig met ver-
dere ontwikkeling van het onderwijs.

! O
 nderwijsontwikkeling op het USG is niets nieuws. 

De afgelopen jaren zijn allerlei processen in 
gang gezet met de bedoeling het onderwijs steeds meer 
toe te snijden op de individuele leerling. Leerlingen 
kunnen nu al versnellen, verbreden, verdiepen, hun 
eigen onderzoek uitvoeren binnen HPG (junior) of waar 
nodig juist extra ondersteuning krijgen. Met ingang van 
dit schooljaar krijgt onderwijsontwikkeling nóg meer 
aandacht. De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn 
teruggebracht tot vijf bouwstenen, die de docenten dit 
schooljaar in vijf blokken van elk twee ontwikkeldagen 
verder gaan uitwerken. Daarnaast is er in januari een 
dag ingeruimd om tussentijds de balans op te maken. 
De tijd voor de ontwikkeldagen kon worden gecreëerd 
doordat het USG met zijn excellente status regelluw is. 
In dat kader is een verzoek ingediend om onderwijstijd 
te mogen ruilen voor ontwikkeltijd en dat is toege-
wezen. De vijf bouwstenen moeten uiteindelijk leiden 
tot meer onderwijs op maat. De ondersteuning bij de 
ontwikkeldagen komt van onderwijskundig bureau Take 
a Step. Het uitgangspunt van dit bureau is het waarde-
rend perspectief en positive education, wat onder meer 
inhoudt dat je versterkt wat werkt.

Tijdens de ontwikkeldagen begin oktober zijn de 
leerdoelen onder de loep genomen. Ze zijn gesplitst in 
overkoepelende leerdoelen enerzijds en vakinhoudelijke 
leerdoelen anderzijds. De docenten hebben kritisch ge-
keken naar hun eigen leerstof, waarbij ze zich steeds de 
vraag stelden: waarom moeten leerlingen dit kunnen of 
weten? Deze vraag maakt het eenvoudiger om hoofd- en 
bijzaken te scheiden, wat ruimte creëert voor versnellen 
of verdiepen of juist duidelijk maakt waar een leerling 
extra hulp nodig heeft. De secties moderne vreemde 
talen kunnen hierbij gebruikmaken van het Europees 
referentiekader. Voor andere vakken is het soms lastiger 
om dat onderscheid te maken. Het definiëren van de 
leerdoelen is dan ook nog niet helemaal afgerond.
De ontwikkeldagen half december waren gewijd aan 
formatief evalueren, een belangrijke ontwikkeling in 
het onderwijs. In tegenstelling tot summatief toetsen 
is formatief toetsen niet gericht op een cijfer, maar 
op de voortgang, met daarbij een belangrijke rol voor 
feedback. Formatief evalueren zal geleidelijk een steeds 
grotere rol gaan spelen, wat overigens beslist niet bete-
kent dat het USG cijfers afschaft. 
De andere ontwikkeldagen zijn op 21 en 22 februari, 
18 en 19 april en 11 en 12 juni. Dan zal het gaan over 
waarderend perspectief, samenwerking binnen en met 
de secties en de combinatie van het basisprogramma 
met verdiepen, verbreden en ondersteunen. (MvO)
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Sinds dit schooljaar is de dependance aan de Note-
bomenlaan in gebruik. Het voormalige gebouw van 
de school X11 biedt het uitdijende USG vijf extra 
lokalen en een dramazaaltje.

DOOR FEDDE LOK

! H
 et is wel gehorig, zegt docente klassieke talen 

Pauline Voogt, die er af en toe lesgeeft. 
“De akoestiek valt tegen. Als er meerdere klassen zijn 
en er lopen kinderen door het gebouw dan geeft dat 
veel kabaal. Maar geef je er als enige les dan is het 
alsof je je eigen schooltje hebt.”
Conciërge Herman Dekker beaamt de opmerking over de 
gehorigheid: “Als er tien kinderen rondlopen lijken het 
er wel honderd. Er is een mail gestuurd naar de docen-
ten die daar lesgeven om te vragen waar zij tegenaan 
lopen bij het gebruik van het gebouw. Velen gaven aan 
dat het galmt. Toen ik er jaren geleden werkte, plakten 
we allemaal beschilderde eierdozen op de muren. Dat 
werkte goed.” Herman is wel blij met de extra ruimte: 
“Die is meer dan welkom. Leerlingverenigingen hebben 

nu meer ruimte voor hun activiteiten, en de druk op de 
lokalen in het hoofdgebouw is ook verminderd.”
De meeste lessen zijn zo ingeroosterd dat leerlingen en 
docenten alleen in de pauzes hoeven over te steken.

EENVOUDIGER LESSEN
Een half jaar voordat het nieuwe schooljaar begon, 
werd duidelijk dat het gebouw aan de Notebomenlaan 
in gebruik zou worden genomen om ruimte te bieden 
aan het groeiende aantal leerlingen op het USG. Die 
periode was lang genoeg om de verhuizing te regelen, 
maar er moest wel veel gebeuren. Conciërge Jeffry 
Weber, lid van het ondersteunend personeel: “Samen 
met NUOVO hebben we nieuw meubilair geregeld. De 
onderhoudscontracten liepen via andere partijen, dus 
dat moesten we ook even afstemmen. Wat dat betreft 
is het handig dat X11 ook bij NUOVO hoort. Via hen 
kon ik vrij makkelijk achter allerlei details komen. Alle 
beamers moesten worden schoongemaakt en voor de 
docenten hebben we de pc’s uit het Homeruslokaal 
gehaald; die werden toch heel weinig gebruikt. Verder 
moesten alle smartboards gereedgemaakt worden voor 
onze software en ons netwerk. Dat was ook een hele 
klus voor Hans Ballon, onze ict-man.”
Leerlingen Frits, Emile en Edward uit 4A onderschrijven 
de klacht dat het gebouw rumoerig is: “Je hoort alles 
wat er op de gang gebeurt. Schreeuwende eersteklassers 
bijvoorbeeld.” Emile vult aan: “Het is er bovendien heel 
fris.” Edward vindt het allemaal prima. Van het lopen 
heeft hij geen last. “Maar als het regent wel. Gelukkig 
is dat nog niet gebeurd.” Emile en Frits hebben ook de 
indruk dat de lessen in het gebouw anders zijn. Frits: 
“We lijken meer te moeten doen omdat docenten ons 
gewoon aan het werk zetten, zonder al te veel uitleg.” 
Docente Engels Raina Berk geeft aan dat dit kan komen 
doordat docenten al hun materialen moeten meesjou-
wen. “Je neigt dan naar eenvoudiger lessen.”
Wat betreft het gegalm heeft Jeffry wel iets op het oog: 
“We denken nu aan kubussen die je aan het systeem-
plafond kunt hangen. Dat absorbeert kabaal en dan heb 
je ook nog iets om naar te kijken.”
De Notebomenlaan blijft in gebruik totdat de verbou-
wing van het hoofdgebouw klaar zal zijn. Hoe lang dat 
duurt is voorlopig nog onbekend. NUOVO, de gemeente 
en het schoolbestuur zijn in overleg. Tot die tijd blijven 
docenten en leerlingen de oversteek maken. 

Sinds een jaar maakt een oud-leerling van het USG 
deel uit van het kabinet. Wopke Hoekstra bekleedt 
de post van minister van Financiën in Rutte-III.  
De Vox was in de gelegenheid om hem enkele  
vragen te stellen. 

DOOR VINCENT VERWEIJMEREN / FOTO ARENDA OOMEN

! D
 e raderen van de Nederlandse economie draaien 

op volle toeren en het smeermiddel van deze 
motor, te weten geld, wordt sinds een jaar op het hoog-
ste niveau bewaakt door oud-USG’er Wopke Hoekstra 
(1975) als minister van Financiën. In de 544-jarige 
geschiedenis van het Utrechts Stedelijk Gymnasium is 
hij de eerste die dit ambt vervult. Saillant detail: het 
USG is ouder dan het ministerie, dat sinds 1798 bestaat 
(wel was er sinds 1579 een thesaurier-generaal). 
CDA’er Wopke Hoekstra studeerde rechten in Leiden, be-
haalde ook zijn propedeuse geschiedenis, en had daarna 
verschillende banen in het bedrijfsleven. Als minister 
van Financiën coördineert Wopke Hoekstra de voorbe-
reiding en uitvoering van de Rijksbegroting, het geheel 
van de begrotingen van de verschillende ministeries. Op 
Prinsjesdag presenteert hij deze begroting (in het wel-
bekende koffertje) aan de Tweede Kamer. De minister 
is aan het parlement verantwoording verschuldigd voor 
deze begroting.

Wopke, wat was je eerste reactie toen je voor deze 
belangrijke ministerspost werd gevraagd?
“Ik was zeer vereerd. Ik beschouw het echt als een 
voorrecht om deze positie te mogen bekleden. En nu ik 
hier inmiddels ruim een jaar zit, weet ik dat het niet 
alleen een verantwoordelijke en drukke baan is, maar 
ook een hele leuke.”

Kun je als minister van Financiën zaken in de begroting 
ook goed sturen?
“Als minister van Financiën ben je verantwoordelijk 
voor de begroting, dus alle gesprekken op het ministe-
rie en binnen het kabinet zijn erop gericht een zo goed 
mogelijke begroting te kunnen presenteren. In al die 
gesprekken kun je als minister kwijt wat je belangrijk 
vindt. Een belangrijk punt voor mij is bijvoorbeeld dat 
we geen rekeningen mogen doorschuiven naar volgende 
generaties en daarom steeds netjes eventuele proble-

men moeten oplossen. Het kabinetsbeleid kent daar-
naast meerdere sporen: én investeren in de samenleving 
(zoals onderwijs, defensie) én de overheidsfinanciën 
verder op orde brengen.”

Heb je op het USG dingen geleerd waar je nu nog wat 
aan hebt in je baan?
“Ik kan me de lessen economie van Van Diemen nog 
goed herinneren, maar de toegevoegde waarde van het 
USG was een andere: de basis leren en het begrijpen 
van zeer uiteenlopende zaken, van Latijn tot wiskunde. 
En ook: als jongetje uit Zeist iedere dag twaalf kilome-
ter op de fiets naar die school met kinderen uit de hele 
provincie, met heel verschillende achtergronden.”

Wat zou je leerlingen op het USG die in je voetsporen 
willen treden, willen meegeven?
“Bedenk vooral wat je leuk vindt en wat je energie 
geeft, en verwacht niet te veel van carrièreplanning. 
Ten tweede: vraag mensen om hulp en zoek mentoren. 
Je zult verbaasd zijn hoe leuk mensen het vinden om 
mee te denken en te helpen.”

De redactie van de Vox spreekt haar dank uit voor de 
medewerking van Wopke Hoekstra aan dit artikel, want 
hoewel de verdeling van schaarse middelen centraal 
staat in zijn baan, is de verdeling van zijn schaarse tijd 
misschien nog wel een grotere uitdaging! 

DEPENDANCE WOPKE HOEKSTRA

‘Je hoort alles wat er op de gang gebeurt’ Oud-USG’er als hoeder van de schatkist
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OM EN OM 

De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt een 
docent en een leerling. In de vorige Vox spraken we 
Mariasol Stumpers, toen in de vijfde klas. Zij koos 
voor de volgende aflevering gymleraar Bart van de 
Vliert. Hij is volgens Mariasol een hele leuke sponta-
ne en grappige docent.

DOOR MARIEKE VAN OSCH / FOTO GEERT VAN SCHOOT

Waarom ben je docent LO geworden?
“Ik denk dat het belangrijkste is dat je leuk vindt wat 
je doet. Zelf vind ik het leuk om te sporten en om 
jongeren nieuwe dingen aan te leren. Zo kwam ik bij de 
docentenopleiding in Nijmegen. Ik had toen uiter-
aard nog weinig ervaring met lesgeven, op een aantal 
voetbaltrainingen na. Maar toen ik voor de klas stond, 
merkte ik al heel snel dat ik dat leuk vond en dat het 
voor mij natuurlijk aanvoelde.”

Hoe ben je op het USG terechtgekomen?
“Tijdens mijn opleiding liep ik op verschillende scholen 
stage. In mijn derde leerjaar werd ik geplaatst op het 
USG. Tijdens deze stage heb ik veel geleerd en klikte 
het meteen tussen mij, de collega’s en de school. Ik 
heb ook stage gelopen in het basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en speciaal basisonderwijs en ik merkte al 
snel dat het voortgezet onderwijs het beste bij mij 
paste. Ik heb twee keer stage gelopen op het USG, 
waaronder mijn eindstage, waarna ik een vaste docent 
werd op het USG.”

Je werkt op maandag en donderdag op het USG. Werk je 
ook nog op andere scholen? 
“Sinds kort werk ik op woensdag op het UniC, ook in 
Utrecht. Dat is een school die ook onder NUOVO valt, 
net als het USG. Er was een vacature waar Marieke 
Folkers mij op attendeerde en diezelfde dag ben ik daar 
op gesprek geweest. Het was al snel duidelijk dat wij 
dezelfde visie hadden en zo ben ik daar op de woensdag 
komen werken.”

Hoe zou je het USG omschrijven?
“Als een gemoedelijke en vrije school. Met ‘vrije school’ 
bedoel ik dat er veel dingen mogelijk zijn, voor de 
docenten en voor de leerlingen. In overleg is bijna alles 
te regelen, wat natuurlijk erg goed werkt voor de leer-
lingen, al zijn sommige leerlingen zijn daar íéts te vrij 
in. Ik heb fijne collega’s die ook wel van een geintje 
houden op zijn tijd, wat mijn werkplezier alleen maar 
vergroot.”

Heb je nog andere taken op het USG?
“Op dit moment niet, omdat ik maar twee dagen per 
week op het USG werk. Vorig jaar was ik een half jaar 
mentor van een tweede klas.”

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt op het USG? 
“Ik geef pas twee jaar les op deze school, dus heb nog 
geen echt gekke dingen meegemaakt. Je kunt beter 
vragen: ‘WIE is de gekste die je hier hebt meegemaakt?’ 
Dat is uiteraard mijn gewaardeerde LO-collega Emiel. 
Van non-stop flauwe grappen tot de beste oneliners 
komen eruit wanneer er samengewerkt en lesgegeven 
wordt. Collega’s staan niet altijd even graag in de buurt 
als in de pauze de ene geweldige grap na de andere ge-
weldige anekdote uit de mouw geschud wordt. Ze willen 
het wel horen, maar er niet het slachtoffer van worden.”

 ‘Afwisseling in gymlessen      essentieel voor motivatie’

OM EN OM 

Hoe ziet een ideale les voor jou eruit?
Grinnikend: “Uiteraard ziet iedere les van mij er ideaal 
uit, maar het leukste is om afwisseling te brengen in 
de lessen. De ene keer een aantal lessen waarin er 
dingen aangeleerd worden, en de andere keer een les 
waarin we een groot klassikaal spel doen.  
Mijn mening is dat afwisseling in de gymlessen 
essentieel is om de leerlingen gemotiveerd te hou-
den en ervoor te zorgen dat ze de lessen leuk blijven 
vinden.”

Wat doe je als een leerling bijvoorbeeld de salto niet durft?
“Allereerst gaan we dan eens kijken waar de leerling 
problemen mee heeft. Is dat bijvoorbeeld over de kop 
gaan of goed afzetten in de trampoline? Dan gaan 
we bekijken of we hieraan kunnen gaan werken, of de 
oefening wat makkelijker kunnen maken. Denk bijvoor-
beeld aan een verhoogd vlak of via de kast inspringen 
in plaats van aanlopen.  
Mocht het dan nog geen succes opleveren of mocht de 
leerling het niet kunnen door lichamelijke problemen, 
dan kan hij of zij bijvoorbeeld assisteren bij het opvan-
gen of ondersteunen van klasgenoten die de oefening 
wel doen.”

Waar word je in je werk chagrijnig van?
“Snel chagrijnig ben ik niet, maar ik kan het wel 
worden als ik een leerling drie keer gewaarschuwd heb, 
maar als die, als ik even wegkijk, dan meteen weer 
wat aan zijn of haar buurvrouw te melden heeft. Of als 
leerlingen iets nog nooit geprobeerd hebben en meteen 
al zeggen ‘O, dat is stom Bart, kunnen we niet voetbal-
len?’ Voor de rest zijn ze meestal best wel braaf.”

Welke sporten doe je in vrije tijd?
“Ik voetbal drie keer in de week bij S.V. de Valleivogels 
en minimaal één keer per week speel ik zaalvoetbal in 
een competitie. In de zomermaanden, als het voetbal 
afgelopen is, sta ik nog weleens op de tennisbaan om 
daar een balletje te slaan. In de wintermaanden hebben 
warme squashzalen mijn voorkeur.”

Welke leerling interviewen we de volgende keer en waarom?
“De leerling die de volgende keer geïnterviewd wordt, 
is Senna Peet. De reden hiervoor is dat zij in mijn oude 
mentorklas zat en ik haar als een van de weinigen uit 
die klas nog steeds op maandag lesgeef. Ook denk ik 
dat zij een gezellig interview kan geven omdat ze  
makkelijk en veel praat, soms iets té veel...” 

“Ik word wel eens chagrijnig als 

leerlingen na drie waarschuwingen 

toch weer aan het kletsen zijn”

EVEN VOORSTELLEN 

Bart van de Vliert (26) is sinds twee jaar docent 
lichamelijke opvoeding op het USG. Hij woont 
in Scherpenzeel, waar hij ook is opgegroeid. Hij 
fietste vroeger elke dag twaalf kilometer naar 
zijn middelbare school in Barneveld. Na het 
voortgezet onderwijs volgde hij in Nijmegen de 
Academische Lerarenopleiding aan de HAN  
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Naast 
zijn werk sport Bart (uiteraard) ook veel.
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OUDERRAAD BRING YOUR OWN DEVICE

In ieder nummer van de Vox geeft de Ouderraad een 
kort overzicht van waar zij zoal mee bezig is.

CONTACTOUDERS  
De contactouders vertegenwoordigen de ouders van 
leerlingen in een klas. Twee keer per jaar wordt een 
contactouderavond georganiseerd. Begin dit jaar was 
er een contactouderavond met als thema ‘ouderbetrok-
kenheid’. De opkomst was groot en er werden levendige 
gesprekken gevoerd rondom een aantal stellingen over 
hoe je ouderbetrokkenheid kunt vergroten en vooral 
wat het effect op de leerlingen is. Dat leverde veel food 
for thought op en inmiddels worden de eerste ideeën al 
toegepast of verder ontwikkeld door docenten. Zo wer-
den voor de mentorgesprekken afgelopen november niet 
alleen de ouders, maar nadrukkelijk ook de kinderen 
uitgenodigd. 
De contactouderavond begin oktober werd met een 
Kahootquiz gestart. Daar kwamen uiteenlopende vragen 
aan de orde, van ‘Hoe kom je in aanmerking voor ex-

tra’s op school?’ en ’Wordt al het huiswerk in Magister 
gezet?’ tot ‘Hoeveel weegt gemiddeld de schooltas van 
een brugger?’ Vervolgens kwamen vele vragen van nieu-
we en meer ‘ervaren’ ouders aan bod. We kwamen tijd 
te kort om alles te bespreken, maar de avond werd als 
zeer informatief ervaren, net als het contact met andere 
ouders. Inmiddels hebben de contactouders het verslag 
van de avond naar alle ouders gemaild. 
De eerste ouderborrels en andere activiteiten voor alle 
klassen zijn in gang gezet. We zijn blij met zoveel 
betrokken ouders die zich als contactouder willen 
inzetten!

OUDERLESAVOND 
Eén keer per jaar organiseert de Ouderraad de inmid-
dels traditionele ouderlesavond. Ouders kunnen dan 
een avondje terug in de schoolbanken, en worden door 
bevlogen USG-docenten meegenomen in vakken als 
wiskunde, filosofie en Grieks. Veel ouders vragen zich na 
afloop af waarom ze deze vakken vroeger op school niet 
interessant vonden. De ouderlesavond vindt plaats op 
donderdag 14 maart. Zet hem alvast in uw agenda!

OUDE EN NIEUWE OUDERRAADLEDEN
Tijdens de jaarvergadering afgelopen voorjaar vond 
een wisseling van de wacht plaats. Voorzitter Nieske 
Castelein, secretaris Marlien Verhoef en penningmees-
ter Rob van Seeters namen afscheid.  Mark Davids 
(penningmeester), Klasja van de Ridder (secretaris) en 
Anne Kievits (secretaris) zijn nieuw in de Ouderraad. De 
komende jaarvergadering staat gepland voor 4 april.

OUDERENQUÊTE 
Als Ouderraad is het belangrijk om te weten wat de me-
ning is van ouders over diverse aspecten van de school, 
zodat we onze rol als vertegenwoordiger van alle ouders 
nog beter kunnen invullen. Begin volgend jaar zullen 
we u daarom vragen online een aantal vragen te beant-
woorden. Dat is drie jaar geleden ook gebeurd en dat 
leverde goede input op waar we als Ouderraad samen 
met de schoolleiding mee aan de slag zijn gegaan. We 
stellen het zeer op prijs als u daaraan wilt meewerken!
Vragen? Suggesties? We horen ze graag! Mail ons op 
ouderraad.usg@gmail.com.

Fusien Verloop, voorzitter Ouderraad USGOuders aan de slag in het practicumlokaal tijdens een ouderles.

Nog drie jaar en dan zullen alle leerlingen van het 
USG vanaf de brugklas zijn opgegroeid met de laptop 
voor school. De invoering van ‘bring your own device’ 
in alle klassen is halverwege, dus het is een goed 
moment voor een voorlopige evaluatie van het 
laptoponderwijs.

DOOR HANS REICHART / FOTO ANNELIEN NIJLAND

! D
 e ochtend van 22 augustus 2016 hadden brugklas-

sers voor het eerst niet alleen boeken, brood,
geo en passer in hun rugzak, maar ook een laptop. 
In de schoolgids stond dat het USG kiest “voor een 
combinatie van digitaal en analoog lesmateriaal. Een 
aantal lesmethodes is hierdoor nog voor een groot deel 
op papier, andere methodes zijn deels analoog, deels 
digitaal. Biologie en muziek zijn geheel digitaal”.  

Erik Kamerbeek, conrector en docent filosofie, is vanaf 
het begin betrokken bij de digitale vernieuwing van 
het onderwijs. Hij gaat om te beginnen graag in op het 
woord ‘laptoponderwijs’. “Die term gebruiken wij niet, 
omdat die suggereert dat al het onderwijs met behulp 
van een laptop zou gaan en dat is uitdrukkelijk niet 
onze bedoeling. Wij streven een slimme balans na van 
digitaal en analoog, laptop en boeken.”

Zijn jullie tevreden over de ontwikkeling van de rol van 
de laptop in het onderwijs?
“Wij zijn tevreden over wat er nu gebeurt, maar we wil-
len meer en denken ook dat het kan. Docenten kunnen 
meer gebruikmaken van Office 365, bijvoorbeeld van 
OneNote, teksten kunnen vaker op de laptop worden 
geschreven, leerlingen kunnen vaker met de laptop 
werken. Ik denk dat men geleidelijk meer met de laptop 
doet, maar dat er nog mogelijkheden onbenut blijven. 
Op allerlei plekken werken docenten aan een verster-
king van het gebruik van de mogelijkheden. Ik ben daar 
ook een voorbeeld van. Ik heb mijn lessen filosofie 
in de derde zodanig omgebouwd dat de leerlingen de 

lessen goeddeels op de laptop doen. Ik ben blij dat de 
derdeklassers dat ding hebben, omdat ze nu internet 
kunnen gebruiken en hun verslag in Word of Google 
Docs maken, meestal samen.” 

Is er inmiddels meer onderwijsmateriaal beschikbaar 
voor de laptop?
“Er is wel meer digitaal lesmateriaal beschikbaar, maar 
te vaak is dat niet op het niveau dat en in de vorm die 
onze docenten en leerlingen willen. Alhoewel economie 
vorig jaar een digitale methode heeft aangeschaft voor 
klas 4 en hoger.”

Tijdens de informatieavonden verzuchtten sommige 
ouders van derdeklassers dat de afgelopen jaren de 
boekentas van hun kind niet lichter is geworden. Klopt 
het dat het boek net zo belangrijk is gebleven en de 
tassen nog steeds zwaar zijn? 
“Leerlingen willen graag de combinatie boeken en 
laptops, maar ze vinden nogal eens dat de laptop te 
weinig wordt gebruikt. Ik herken dat voor een belang-
rijk deel. De tassen – althans in de onderbouw, klas 1  
en 2 − zijn dus niet veel lichter geworden. Daarvoor  
is het denk ik nodig dat geleidelijk een deel van de  
boeken wordt vervangen door werken met de laptop.  
Er wordt aan gewerkt.” 

“Ik ben blij dat de derdeklassers 

een laptop hebben”

Streven naar balans laptop en boekBericht van de Ouderraad
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FOTOREPORTAGEFOTOREPORTAGE

Muziekworkshop: techno      rappen in je eigen bubbel
Het was dan wel een muziekworkshop waar 
fotograaf Geert van Schoot naartoe ging, veel 
gehoord heeft hij niet. Iedereen zat lekker met 
een koptelefoon in z’n eigen bubbel. Bedoeling 
van de workshop, die aan alle tweede klassen werd 
gegeven door de Muziek-Werkplaats, was muziek 
maken bij een eigen tekst. En dan geen muziek 
met instrumenten, maar met behulp van snelle 
Macs en het computerprogramma GarageBand. 
Inzingen kon ter plekke (maar toen was Geert al 
uitgefotografeerd). Op bijgaande foto’s is 2D aan 
het componeren. Het resultaat valt te beluisteren 
via https://www.muziek-werkplaats.nl/resultaten
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Op de administratie, direct achter de ruimte van de 
conciërges, rinkelt de telefoon voortdurend. Ook 
komen er steeds mensen binnenvallen. Esther 
Heymann zwaait hier samen met Angelike van Erp 
(die al eerder in de Vox werd geportretteerd) de 
scepter. Hoe ziet een schooldag van Esther eruit? 

DOOR KAREN RIJLAARSDAM / FOTO GEERT VAN SCHOOT

8.00 Rond deze tijd arriveert Esther op school. Eerst 
even koffiedrinken met de conciërges, en met Angelike 
op dagen dat die er ook is. 

8.15 Esther gaat achter haar computer zitten en begint 
met het bekijken van de mail. Vandaag zitten er veel 
mails van ouders bij; gisteren is de uitnodiging voor 
de mentorgesprekken verstuurd en menigeen is zijn in-
logcodes voor Magister kwijt… “Je hebt ook ouders die 
mailen of bellen: ‘ik kan dan en dan, rooster mij maar 
in’, maar dat werkt natuurlijk niet. Met de aanmelding 

via Magister kan roostermaakster Andrea Verhagen 
iedereen makkelijk indelen, met losse meldingen wordt 
het een onoverzichtelijke boel.”
Esther werkt sinds 2015 op het USG. “Hiervoor was 
ik receptioniste bij een hotel, ik heb hbo toerisme 
gedaan. Maar ik wilde wel wat meer uitdaging en op 
normale tijden werken, niet ’s avonds en in het week-
end. En een baan waar ik m’n eigen kleren aan mocht, 
en niet in een hotelpakje hoefde.”
Esther en Angelike hebben de taken verdeeld. Esther 
houdt zich (onder andere) bezig met de leerlingenad-
ministratie, Magister en ziekmeldingen van docenten. 
Angelike doet vooral secretariële ondersteuning. Sinds 
financiële man Theo van Mil met pensioen is, besteedt 
Esther één dag per week aan financiële zaken. “Er is bij 
NUOVO, de stichting waaronder het USG valt, iemand 
die de grote dingen doet, zoals begrotingen. Ik houd 
me bezig met de bankzaken van de school, de controle 
van de kleine kas, het beheer van het schoolfonds en de 
betalingen voor reizen, Junior Academie en dergelijke.”

9.20 Sinds half negen gaat continu de telefoon en lo-
pen docenten en leerlingen binnen met allerlei vragen. 
Nu staat wiskundedocent Willem van Bergeijk voor 
Esthers bureau. Er is een probleem met de cijferkolom-
men in Magister. Zolang een toets op ‘inhalen’ staat, 
klopt het eindgemiddelde van de zesdeklassers niet. 
Afgesproken wordt dat Esther zolang dit niet verholpen 
is, twee keer per dag de cijfers opnieuw zal berekenen 
door de betreffende knop in Magister handmatig te 
activeren.
“Willem heeft ervaring als ict’er. Dat is fijn, want ik kan 
met allerlei vragen op Magistergebied bij hem terecht.” 
Toen Esther op het USG begon, heeft ze een stoomcur-
sus Magister gevolgd; laatst is ze naar een bijeenkomst 
over Magister 6 geweest. “Het leek me nuttig om te 
weten hoe dat eruitziet, want leerlingen en docenten 
gebruiken die versie. Magister 6 zit vol problemen, wij 
werken gelukkig nog met 5.”

10.40 Een vierdeklasser stapt binnen, of haar grafische 
rekenmachine toevallig net gevonden is. “M’n naam 
staat erop.” Helaas. Er ligt er wel een, maar die is al 
een paar dagen geleden gebracht. Alle gevonden voor-
werpen van waarde worden bij de administratie afgele-
verd. Als de dames naar huis gaan, gaan de spullen in 

EEN SCHOOLDAG VAN…

Van cijfercontrole tot     kerstpakkettenoverleg

ESTHER HEYMANN

de kluis. “Gek genoeg wordt niet alles opgehaald. Een 
portemonnee of telefoon mis je toch?” 
Je zou het niet zeggen gezien de drukte op de admi-
nistratie, maar november is een vrij rustige periode. 
“We hebben een paar pieken in het schooljaar. Het 
begin van het schooljaar, het Open huis in januari, de 
aanmeldingen van potentiële nieuwe brugklassers in 
maart en de examenperiode. Dat is de drukste tijd, maar 
wel erg leuk. Wij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat de gemaakte examens aangetekend naar de tweede 
corrector worden doorgestuurd.” Esther regelt ook de 

cijfercontrole van examenkandidaten voorafgaand aan 
het centraal schriftelijk examen. “Een van de span-
nendste en drukste dagen van het jaar is de dag van 
de examenuitslagen. Zodra de N-term (normeringsterm; 
red.) binnen is, moeten alle uitslagen berekend worden 
en gecombineerd met de schoolexamens. Dan doen we 
hier de deur dicht, zodat we niet gestoord worden. Het 
is flink doorwerken en je moet natuurlijk heel zorgvul-
dig zijn. Aad van Diemen en Guus Kers bekijken de lijst 
ook nog, soms is een leerling als hij een vak laat vallen 
toch geslaagd.” Als de examenuitreiking nadert, zorgen 
Esther en Angelike voor de diploma’s en cijferlijsten. 
“Die gaan per profiel, dus voor mensen met dubbele 
profielen moeten we dubbele lijsten maken. Dat zijn er 
best wat hier op school!”

12.00 Esther luncht achter haar bureau. “Soms ga ik 
een broodje halen, maar ik ben nooit lang weg; het is 
niet handig als de administratie gesloten is.”

13.00 Kerstpakkettenoverleg met Angelike en rector 
Marieke Folkers. Uiteraard komen er ook andere lopende 
zaken aan de orde.

13.45 Docent Engels Ewan Clark komt binnen. Ter-
wijl Esther zit te bellen, inspecteert hij de droppot. 
Helemaal leeg... Hij wil het cijfer van een derdeklasser 
die in een versnellingscluster Engels zit invoeren, maar 
krijgt het niet voor elkaar om dat als een vierdeklascij-
fer in te voeren, terwijl het bij andere versnellers wel 
goed gaat. Esther zal proberen het op te lossen, en zegt 
dat hij het ook met de roostermaakster moet bespreken. 
“Magister is niet ingericht op versnellers. Op het USG 
kan veel, maar soms is het logistiek wel ingewikkeld. Ik 
bel weleens naar NUOVO en dan merk ik dat ze denken: 
heb je hun weer. Het moet altijd net wat anders hier.”

14.10 Een vierdeklasser komt de sleutel van het  
muzieklokaal inleveren. “Leerlingen die bijvoorbeeld 
voor een auditie willen oefenen, mogen dat doen als 
het lokaal leeg is. Ze moeten 24 uur van tevoren online 
intekenen. De sleutel krijgen ze in ruil voor een legiti-
matiebewijs. Dit systeem werkt goed, vroeger was het 
weleens een troep.”

15.00 Ruben Poelstra, docent klassieke talen, levert 
twee mobiele telefoons af. Leerlingen van wie de tele-
foon in de les is ingenomen wegens (wan)gebruik, kun-
nen die tussen 16.00 en 16.15 uur ophalen, op vertoon 
van hun schoolpas of ID. Esther: “Van sommige leraren 
mogen ze hun telefoon eerder ophalen, maar daar gaan 
we niet in mee. Afspraak is afspraak.” Soms worden er 
vijf telefoons op een dag gebracht, soms een week geen 
enkele. Grinnikend: “Het zijn wel vaak dezelfden die 
hun telefoon komen ophalen.” 

16.15 De werkdag zit erop. “Ik heb het hier super naar 
m’n zin, ik ga altijd met plezier naar m’n werk. Het is 
afwisselend werk, nooit hetzelfde. Ik heb fijne collega’s, 
de leerlingen zijn leuk en betrouwbaar. De deur hoeft 
niet per se op slot als je even weg bent, dat is prettig. 
Wat ik heel leuk vind is dat het ondersteunend perso-
neel hier ook mee op reizen mag. Ik ben twee keer mee 
geweest naar Terschelling, twee keer naar Marokko en 
een keer naar Berlijn. Dan leer je leerlingen en docen-
ten van een andere kant kennen.” 
Soms gaat de administratie trouwens wat later dicht. 
“Het negende uur duurt tot 16.20. Als we weten dat 
een leerling van wie de telefoon is afgepakt dan nog les 
heeft, wachten we nog even met naar huis gaan.” 

“Het zijn vaak dezelfde 

leerlingen die hun afgepakte 

telefoon komen ophalen”
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Lezen zonder verplichting

BOEKENTIPDRIE

Zesdeklasser Mia Lodder houdt van lezen, vooral 
in het Engels. Ze tipt drie boeken waarvan ze erg 
genoten heeft, geschreven door een Amerikaanse, 
Australische en Canadese auteur.

DOOR MIA LODDER

! T
 ussen het schoolwerk door probeer ik altijd bezig 

te zijn met het lezen van een boek ‘voor mezelf’,
omdat ik het fijn vind vrij en zonder verplichting te 
kunnen lezen. In drukke periodes duurt het vaak langer 
voordat ik een boek uit heb (wat soms leidt tot boetes 
bij de mediatheek...), maar dat kan juist tijd geven om 
over het boek na te denken.

3. THE PENELOPIAD VAN MARGARET ATWOOD
Margaret Atwood heeft 
dankzij de adaptatie van 
haar boek The Handmaid’s 
Tale naar een zeer populaire 
HBO-serie veel bekendheid 
gekregen. The Penelopiad 
is minder bekend, maar 
daardoor niet minder leuk, 
zeker voor gymnasiasten. 
The Penelopiad vertelt het 
verhaal van Homerus’ Odyssee, in verkorte vorm, 
dat wel, vanuit het perspectief van Penelope, zijn 
vrouw die twee decennia lang trouw op hem bleef 
wachten. Het wisselt af tussen vertellingen van 
Penelope vanuit de Onderwereld, Penelope levend 
en zangteksten, waardoor het aanvoelt als een 
Griekse tragedie. Leuk om momenten te herkennen 
uit de lessen Grieks of Latijn, maar dan vanuit 
andere ogen.

1. THE ROSIE PROJECT VAN GRAEME SIMSION
‘Kun je liefde vinden door 
middel van wetenschap?’ 
vraagt Don Tillman zich af. 
Hij is hoogleraar genetica 
aan de Universiteit van 
Melbourne en is op zoek 
naar een partner, maar 
heeft autisme en daardoor 
moeite met sociale contac-
ten. Daarom begint hij aan 
‘The Wife Project’: hij stelt 
een vragenlijst op, om aan de hand van bewijs en 
feiten de perfecte, meest met hem compatibele 
vrouw te vinden. Zijn precisie en rationaliteit 
zorgen voor hilarisch specifieke vragen. Houdt ze 
van decaf koffie? 0 punten. Kijkt ze tv tijdens het 
strijken? 0 punten. En zijn grootste afknapper: is 
ze een regelmatige roker? Min 50 punten. 
Dan ontmoet hij Rosie Jarman, die zeer slecht 
scoort op zijn vragenlijst en, nog het ergst van 
allemaal… een roker is! Verschrikkelijk! Toch 
blijven ze in contact, omdat Rosie zijn hulp nodig 
heeft bij het vinden van haar biologische vader. 
Langzaam begint er wat op te bloeien. 
Dons persoonlijkheid maakt het boek zo leuk; zijn 
blunders met goede bedoelingen en zijn punctua-
liteit (hij noemt regelmatig de tijd, op de minuut 
precies) zorgen elke keer weer voor een glimlach. 

2. THE VIRGIN SUICIDES VAN JEFFREY EUGENIDES 
Ik lees graag Amerikaanse literatuur, omdat ik ook 
Amerikaans ben en toevallig speelt dit boek zich 
af in de staat waar mijn moeder is opgegroeid. Met 
veel plezier heb ik The Virgin Suicides gelezen, dat 
zich afspeelt in een suburb van Detroit, Michigan in 
de jaren zeventig. De titel vertelt eigenlijk al waar-
over het gaat: de zusjes Lisbon, vijf jonge meisjes 
van dertien tot en met zeventien jaar, plegen één 
voor één zelfmoord. Het wordt verteld in de eerste 
persoon meervoud, vrij zeldzaam, vanuit een groep-
je jongens die in hun buurt 
wonen en bij hen op school 
zitten. Door de mysterieuze 
sfeer die rond de zusjes Lis-
bon en hun huis hangt, voel 
je dezelfde gretige nieuws-
gierigheid als de vertellende 
tienerjongens, waardoor 
je wilt blijven doorlezen, 
ondanks de vrij gruwelijke 
gebeurtenissen.
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