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HBSC-onderzoek van Trimbos Instituut, Universiteit
Utrecht en Sociaal Cultureel Planbureau naar de gezondheid van jongeren tussen elf en zestien jaar. Het aantal
jongeren dat druk ervaart door schoolwerk is tussen
2013 en 2017 gestegen van 28 tot 35 procent; in 2001
was het 16 procent. Meisjes ervaren meer druk dan
jongens (45 tegen 30 procent), havo- en vwoleerlingen meer dan vmbo-leerlingen. (Overigens behoren Nederlandse jongeren nog steeds tot de gelukkigste
ter wereld, en uit de cijfers blijkt dat twee derde dus
géén last heeft van druk.)
Voor de toename van schoolstress bestaan verschillende oorzaken. Prestatiedruk is er een van. Behalve het
ambitieniveau dat jongeren zelf hebben, worden hier
‘de ouders’ als belangrijke oorzaak genoemd. Menig
ouder verwacht meer dan zijn kind kan waarmaken − ik
heb wel eens een docent horen verzuchten: er zijn veel
meer ouders van hoogbegaafde kinderen dan hoogbegaafde kinderen. Nou is er niks mis mee om als ouder je
kinderen te stimuleren hun best te doen. Maar in plaats
van je bloedjes extra te belasten door ze op te zadelen
met onrealistische verwachtingen, kun je ze beter helpen
hun stress onder controle te krijgen. Daar worden ze een
stuk gelukkiger van…
Ouderraad en schoolleiding hebben een ‘speerpunt’ van
het onderwerp schoolstress gemaakt, zoals u verderop in
deze Vox kunt lezen. Tijdens een avond met de
contactouders werden allerlei ideeën geopperd over de
rol van school én die van de ouders bij de aanpak van het
probleem. Ook wil de school proberen de planvaardigheden van de leerlingen te verbeteren; die zijn vaak nog

niet al te goed ontwikkeld. Meer hierover op pagina 9.
Wat in ieder geval voor alle pubers goed is, voor hun
lichamelijk en geestelijk welzijn, prestaties, humeur,
noem maar op: genoeg slapen. Dat geldt trouwens ook
voor ouders. Tijdens een ouderavond vertelde kinderarts/slaaponderzoeker/USG-ouder Jeroen Dudink bevlogen over het belang van slaap. In deze Vox een verslag
voor wie er niet bij kon zijn, met tips om pubers meer
te laten slapen én om ze hun bed uit te krijgen (“Gordijnen open! Licht aan!”).
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Van uitermate relaxed tot stresskonijn: je hebt pubers in soorten en maten. Waar de een voornamelijk
met z’n mobiel op de bank hangt en maar moeizaam
tot huiswerk te bewegen is, is de ander zo gedreven
dat hij (meestal een zij trouwens) tot ’s avonds laat
zoet is om alles af te krijgen. Uiteraard zitten er allerlei gradaties tussen; er zijn ook heel wat leerlingen die alles prima onder controle hebben en zonder
buikpijn, paniekaanvallen of andere narigheid hun
schooltijd doorkomen.

Naast al deze aandacht voor het welbevinden van
leerlingen komt in dit nummer nog een aantal andere
onderwerpen aan de orde, zoals de medezeggenschapsraad en het decanaat. Vierdeklasser Jet van den Eertwegh schreef een verslag voor een pelgrimsblad over
de fietsreis naar Santiago de Compostela, wij mochten
het overnemen. Fotograaf Geert van Schoot woonde
een kunstles bij. Ook zijn er de vaste rubrieken als Om
en om (derdeklasser Senna Peet vindt de werkdruk op
het USG “best hoog”, maar kan goed plannen) en de
boekentipdrie (waarin natuurkundedocent Aad Gordijn
ook een soort anti-tip geeft).
We wensen u veel leesplezier met deze Vox, en een
stressloze zomer met veel slaap.
Namens de redactie van de Vox Hieronymi,
Karen Rijlaarsdam
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en van de momenten van de afgelopen periode

is de recente contactouderavond over stress en prestatiedruk. In deze Vox wordt daar ook over geschreven.
Wat het voor mij zo bijzonder maakte, was allereerst
het gesprek. De openheid van ouders over hun kind
geeft voor mij een sterke betrokkenheid aan. Het welbevinden van onze leerlingen is voor ons een prioriteit
en iets dat we alleen samen kunnen bereiken.
Het was óók een goede avond omdat we verhalen
hoorden die soms een eigen leven zijn gaan leiden.
En alleen als we zulke verhalen horen, kunnen we ze
uitleggen. Ik vind dat belangrijk. Een veelgehoord
iets is dat het USG er alleen zou zijn voor excellente
leerlingen die extra dingen willen, waardoor er veel
competitie ontstaat, die weer leidt tot stress. Voor ons
ligt dat echt anders: elke leerling is voor ons excellent
en het is aan ons (school en ouders) om de talenten te

ontdekken en die verder te ontwikkelen. Dat maakt ons
werk ook zo bijzonder: al die verschillende leerlingen
met elk een ander talent. Kinderen komen heel verschillend bij ons binnen en gaan vol verwachting van
start op de middelbare school. We zien leerlingen die
hun handen vol hebben aan het reguliere programma
en dat hartstikke goed doen. Zij zijn voor ons net zo
excellent als de leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben. Want dat kunnen we ook bieden en dat doen

Hoe kom je op ideeën voor boeken?
“Wanneer ik een idee nodig heb, ga ik achter mijn
schrift of laptop zitten en begin gewoon met schrijven.
Ik haal inspiratie uit muziek, boeken en films. Daardoor
heb ik meestal wel een plan voor de toon en de sfeer
van het verhaal. Tijdens de eerste paar bladzijden krijg
ik een beeld van de hoofdpersoon. De rest van het
verhaal bouw ik om de hoofdpersoon heen.”

we dus ook. Wij vinden het belangrijk om recht te doen
aan al die verschillen en bieden om die reden heel veel
verschillende programma’s en activiteiten.
We hebben dit schooljaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs, om uiteindelijk (nog) meer
onderwijs op maat te kunnen bieden. Daar gaan we in
het nieuwe schooljaar mee door. Graag samen met u,
want alleen samen kunnen we het verschil maken.
Ik wens u een heerlijke zomer en kijk uit naar het
volgende schooljaar!
Marieke Folkers, rector USG

Welke boeken lees je zelf graag?
“Ik was altijd al een enorme fan van fantasyboeken.
Vroeger waren mijn grote voorbeelden series zoals Torak
en Wolf, Gone en natuurlijk Harry Potter. Ik las als kind
soms meerdere boeken per week. Voor school lees ik
nu meer literatuur. Engelse classics zoals Lord of the
Flies vind ik ook heel leuk, maar dat lees ik niet als ik
op vakantie ben. Als voorbeeld voor mijn eigen boeken
zie ik dan ook niet de ‘hardcore’ literatuur, maar eerder
filmische boeken. Omdat ik voor school veel literatuur
moet lezen, kan ik nu niet mijn smaak in fantasyboeken
verder ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld veel belangstelling voor het werk van Stephen King, maar ik heb
nu geen tijd om daarin te duiken.”
Hoe reageren andere leerlingen op je schrijfwerk?
“Ze zijn meestal heel enthousiast, en een beetje verbaasd dat ik zoiets tijdrovends doe naast mijn schoolwerk. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve reacties
gehad. Veel leerlingen zeggen dat ze zelf ook zo’n project hebben liggen, en raken door mij gemotiveerd om
het weer op te pakken. Leerlingen die ook van fantasy
houden en graag lezen, vinden mijn boeken vaak leuk.
Zij geven hun mening en hebben ook tips, wat ik erg op

Nynke Scholte: "Schrijven is iets wat ik altijd wil blijven doen”

prijs stel. Degenen die niet veel lezen, proberen soms
toch een boek van mij omdat ze me kennen. Gelukkig
zijn ze dan meestal positief verrast.”
Voelt het ongemakkelijk als medeleerlingen je
boeken lezen?
“Het vervelendste is dat een boek zo van jezelf is, dat
het bijna voelt als een persoonlijke aanval als mensen
het niet leuk vinden. Iemand anders je werk laten lezen
is dus heel eng, en ik word er heel onzeker van. Maar
ongemakkelijk? Dat ligt volledig aan de persoon die
het leest en hoe die bepaalde scènes opvat. Ik vind het
niet ongemakkelijker om mijn boek aan medeleerlingen
te laten lezen dan aan mijn familie. Over het algemeen
geldt: hoe minder goed ik iemand ken, hoe ongemakkelijker ik het vind dat ze mijn boek lezen – tenzij het
iemand is die ik helemáál niet ken, natuurlijk.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

plannen, zonder ideeën, maar met een heleboel zelfvertrouwen.” In 2013 verscheen haar debuut Paquase bij
Uitgeverij Boekscout. In 2016 volgde Praedictio. En nu
ligt er het eerste deel van een tweeluik: The Golden Fire.
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ynke Scholte (17 jaar) besloot op haar tiende een

N boek te schrijven. “Ik begon gewoon: zonder
!

E met, voor en door ouders die me zijn bijgebleven,
!

“We vinden het belangrijk
om recht te doen aan alle
verschillen tussen leerlingen”
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Of we dit misschien leuk vonden voor de Vox, vroeg
Marieke Folkers: in de mediatheek ligt het nieuwste
boek van Nynke Scholte uit 5B. En of we dat leuk
vonden! Een vijfdeklasser die haar derde boek uitbrengt, kom je niet elke dag tegen.

FOTO: CARMEN VAN GESSEL (5B)

En zo naderen we de zomer en dus het einde van het
schooljaar. Een schooljaar om met een heel goed
gevoel op terug te blikken, want wat hebben we veel
gedaan met elkaar!
Ter voorbereiding op dit stuk ‘van de rector’ bedacht
ik hoe bijzonder dat is. De Vox is uiteraard een blad
voor en door ouders, maar eigenlijk is de functie van
rector dat ook. Zonder ouders zou mijn werk niet
bestaan en uiteraard werk ik net zo hard voor alle
ouders als voor uw kinderen.

Nynke Scholte schrijft derde boek
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Elke leerling is excellent!

Wil je van schrijven je beroep maken of zie je het
als hobby?
“Ik zie schrijven niet als hobby of beroep, maar meer
als een passie. Het is iets wat ik altijd wil blijven doen.
Ik zal later ook zeker proberen om boeken professioneel te laten uitgeven (als het aan mij ligt zelfs in het
Engels!).”
Het tweeluik ‘The Depths of Myseris’ gebruik je voor het
HPG (Honours Programma Gymnasia). Hoe werkt dat?
“Het HPG draait vooral om zelfontwikkeling en evaluatie. Je ontwikkelt bepaalde eigenschappen door te
werken aan een langlopend project, en aan het einde
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et gaat om twee dagen voor en twee dagen na de

H zomervakantie, waarop leerlingen uit klas 1
!

Overgangsadvies al voor meivakantie
Met ingang van dit schooljaar vervroegt het USG
het definitieve overgangsadvies. Voorheen konden
leerlingen nog tot aan de zomervakantie kiezen of
ze bij tegenvallende resultaten bleven zitten of naar
een andere school overstapten. Nu moet dit al vóór
de meivakantie bekend worden.
e maatregel is al enkele jaren beleid onder de

D stichting Sterk VO, een koepelorganisatie van
!

verschillende schoolorganisaties in Utrecht. Een aantal
scholen nam dit beleid met een korreltje zout, vanwege
de praktische consequenties. Scholen willen namelijk de
maanden die een leerling nog resteren optimaal benutten. Het USG schaart zich nu echter volledig achter het
beleid om de doorstroom in Utrecht zo strak mogelijk
te organiseren. Uiteindelijk is dat in het belang van
leerlingen.
Het voornaamste probleem van dit beleid is dat veel
eerder moet worden vastgesteld of een leerling blijft
zitten of van school verandert. Het nadeel is dat dat
bij sommige kinderen, vooral in de eerste klas, op dat
moment nog niet zo duidelijk is. Het kan best zijn dat
de leerling zijn resultaten nog opkrikt. De ruimte om
die ontwikkeling te faciliteren is er nu veel minder.
GEMENGDE GEVOELENS
Onderbouwcoördinator Marinde Mastbergen: “Door deze
maatregel weten scholen sneller hoeveel leerlingen ze
krijgen. Zo kunnen ze beter anticiperen op klassenformatie en personeelsbezetting. Tegelijkertijd is het wel
heel absurd dat een leerling die dreigt te blijven zitten
maar dat niet wil, nu al begin mei moet aangeven of

hij naar een andere school gaat. Mocht hij alsnog de
maanden daarna zijn resultaten ophalen, dan moet hij
van school, ook al voldoet hij aan de overgangseisen −
omdat hij eerder aangaf van school te willen wisselen.
Die beslissing kan niet worden teruggedraaid. Wel is het
zo dat als de leerling ervoor kiest om te blijven zitten
en aan het einde van het jaar de inschatting van de
docenten is dat hij toch een florissante schoolloopbaan
tegemoet gaat, hij gewoon kan doorstromen op de
huidige school.”
Marieke Weustink, lid van het USG-kernteam dat zich
bezighoudt met leerlingzorg, heeft gemengde gevoelens
over het besluit, maar begrijpt beide perspectieven. Zij
onderbouwt de maatregel met het volgende (waargebeurde) voorbeeld: “Een school verwacht een instroom
van 28 leerlingen van andere scholen. Dat is een hele
klas. Die school neemt meer docenten aan. Dat moet allemaal voor de zomervakantie gebeuren, omdat scholen
in de vakantieperiode nagenoeg onbereikbaar zijn. Als
dan aan het einde van het schooljaar blijkt dat er niet
28, maar slechts drie leerlingen instromen, kampt de
school met een enorme overbezetting. Zonde van
het onderwijsgeld.”
Of je na driekwart schooljaar een goede inschatting van
een leerling kunt maken verschilt per kind, weet ik uit
ervaring. Bij de een is het sneller duidelijk dan bij de
ander. Het docententeam zal zijn inschatting afstemmen op de nieuwe maatregel. Als de signalen daartoe
aanleiding geven, zal het team sneller maatregelen
nemen om in de leerlingvergadering voor mei adviezen te kunnen geven die recht doen aan een passende
schoolloopbaan voor de leerling. (Fedde Lok)

tot en met 4 hun basis voor de klassieke talen en
wiskunde kunnen verstevigen, zodat ze beter toegerust
het volgende leerjaar beginnen. Deelname gebeurt in
overleg met vakdocent, mentor en ouders. Ouders voor
wie de bijdrage (rond de 200 euro, afhankelijk van het
aantal vakken) te hoog is, kunnen een beroep doen op
een hulpfonds van de school. Dit om ongelijkheid te
voorkomen.
De leerlingen overleggen met de vakdocent over een
persoonlijk programma voor deze dagen. Hierin worden
de lacunes genoemd waaraan de leerling tijdens de zo-

DUIMENDRAAIEN
Een belangrijke voorwaarde voor het programma is
overigens dat de leerling er zelf mee instemt. De wens
van ouders is niet voldoende: de leerling zal, als hij er
niet zelf het nut van inziet, alleen maar zitten duimendraaien. Dat gaat ten koste van andere leerlingen of ten
koste van een plek voor een andere leerling die wél wil.
Er zijn dit jaar ruim veertig aanmeldingen. De zomerschool kan niet worden ingezet om het overgangsadvies
te wijzigen. Het is voor de leerling echt bijspijkeren op
basiskennis en -vaardigheden om volgend schooljaar
goed geoutilleerd te beginnen. Zo wordt voorkomen dat
de leerling achter de feiten aan zal lopen.
(Fedde Lok)

Presentaties HPG junior
Van een tiny house tot een (klassiek) muziekstuk:
tijdens de presentatie van HPG jr viel er van alles te
zien en te horen.

VOX HIERONYMI

Meer informatie over de boeken van Nynke Scholte is te
vinden op www.nynkescholte.nl.

merschool kan werken. Lector begeleidt vervolgens elke
leerling intensief.

it schooljaar konden leerlingen uit de onderbouw

D voor het eerst ook meedoen aan het Honours Pro!
gramma Gymnasia. Voor hen bestaat nu namelijk het
Honours Programma Gymnasia Junior (HPG jr). Begin
juni presenteerden de ruim veertig deelnemers de
projecten waar zij het afgelopen half jaar mee bezig
zijn geweest. Die projecten waren zeer divers: van het
ontwerpen van een tiny house en een energieopwekkende miniwindmolen tot het componeren van een
klassieke-muziekstuk en het maken van een lied over
duurzaamheid. Ook is een groep meisjes uit de tweede
in het kader van de klimaatprotesten en -stakingen aan
de slag gegaan met serieuze voorstellen aan de schoolleiding om de school duurzamer te maken. De aanwezigen (ouders, begeleidende docenten en schoolleiding)
genoten van de enthousiaste presentaties.
GROEI
In tegenstelling tot bij het ‘Compacten en verrijken’, de
voorganger van HPG jr, ligt het accent bij het Honours

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Het USG organiseert net als vorig jaar ook nu weer
de zomerschool, in samenwerking met Lector Studiebegeleiding.
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Zomerschool: basiskennis bijspijkeren

ga je op examengesprek. Dat wil zeggen, een paar begeleiders kijken hoeveel je hebt geleerd van je project
en hoe goed je die leercurve kunt analyseren. Natuurlijk
kijken ze ook naar wat je hebt gepresteerd, maar de
beoordeling draait vooral om de persoon, niet om het
product.” (Marieke van Osch)

Programma op het ontwikkelen van competenties en
is het eindproduct daaraan ondergeschikt. Terwijl de
deelnemers (soms onder lestijd, vaak daarbuiten) druk
bezig waren met hun project, werkten ze impliciet aan
de groei van competenties als onderzoeken, kennis vergaren, oplossingen bedenken, communiceren, samenwerken en reflecteren. In de weken na de presentatie
hebben ze nog een eindgesprekje met hun begeleiders
gehad om de doorgemaakte groei te bespreken.
(Paula Mostert)
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e hoort en leest regelmatig over stress- en

J burn-outverschijnselen bij jongeren. Toen af!
gelopen najaar het rapport Gezondheid en welzijn van
jongeren in Nederland verscheen, kopte NRC ‘Middelbare
scholieren voelen steeds meer druk’. Trouw had het over
‘Het studiestressmonster’, waar niet alleen studenten,
maar ook scholieren last van hebben en RTL Nieuws
stelde: ‘Jongeren ervaren steeds meer schoolstress,
ouders vaak de oorzaak’.

DOOR MAARTEN BODDAERT

Ouders moeten niet alle
problemen uit de weg ruimen
Dit beeld sluit aan bij ervaringen uit onze eigen omgeving en signalen van ouders op het USG. Uit een eerste
inventarisatie via de contactouders blijkt dat veel ouders het gevoel van (te) veel druk herkennen. Ook de
jeugdarts en de jeugdverpleegkundige die aan het USG
verbonden zijn, geven aan dat zij steeds vaker jongeren zien die last hebben van stress, zowel op onze
school als breder in Utrecht. Aanleiding voor de Ouderraad en de schoolleiding om dit onderwerp tot een van
de speerpunten voor de komende tijd te maken.
CONTACTOUDERAVOND
Als start hebben we op 22 mei een bijeenkomst voor
contactouders georganiseerd om de ideeën over dit
onderwerp te bespreken. Jeugdarts Rodyan van den
Brink en jeugdverpleegkundige Marjo van Dijk waren
hierbij aanwezig en gaven een toelichting op wat zij
in hun werk zien. Opvallende punten waren:
• Uit verschillende onderzoeken naar het welbevinden
van jongeren (landelijk en in Utrecht en omgeving)
blijkt dat het gevoel van druk flink is toegenomen –
ervoer in 2001 16 procent druk door schoolwerk, in
2017 was dat 35 – maar dat er niet meer psychische
klachten worden gemeten, dat er minder pestgedrag
voorkomt en dat de band met ouders als beter wordt
ervaren.
• Uit onderzoek onder leerlingen op het USG valt op
dat er relatief veel slaap-, angst- en somberheids-

FOTO: DEPOSITPHOTOS

klachten zijn; dit zou kunnen samenhangen met het
feit dat intelligentere kinderen meer piekeren.
HERKENNING
Uit de groepsdiscussies met de contactouders blijkt
dat er veel herkenning is ten aanzien van de gevoelens
van stress en prestatiedruk, maar ook dat druk door
verschillende kinderen (en ouders) verschillend wordt
ervaren. Sommige ouders zouden zelfs willen dat hun
kind iets vaker stress zou ervaren. Uit de discussiegroepjes kwamen veel ideeën over de rol van de school
én die van de ouders bij de aanpak van het probleem.
School kan bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan
zaken zoals werkbelasting (afstemming), het aanleren
van studievaardigheden en het effect op de leerlingen
van alle aandacht voor excellentie, maar ook aan het
doorbreken van het taboe op stress. Ouders moeten
kritisch naar hun eigen (voorbeeld)rol kijken, niet alle
problemen voor hun kinderen uit de weg ruimen (de
zogenoemde ‘curlingouders’), maar ze juist helpen bij
het omgaan met druk. Maar vooral moeten ouders en
school/mentor vanaf de eerste klas dit soort zaken met
de leerlingen bespreken om te zorgen dat het geen
probleem wordt. 
Fusien Verloop, voorzitter Ouderraad USG
(ouderraad@usgym.nl)

Wat zit er achter het verhaal van de wederopstanding
van de papieren agenda?
”Door de digitalisering is de papieren agenda verdwenen. Het huiswerk staat in Magister en is al
voor de leerling ingevuld. In de onderbouw zijn docenten verplicht het huiswerk in Magister te plaatsen. De
behoefte aan huiswerk via Magister is overigens ontstaan op verzoek van ouders, persoonlijke mentoren van
leerlingen en de huiswerkinstituten, die allemaal beter
zicht willen hebben op het huiswerk voor de volgende
dag, zodat de leerling daarbij ondersteund kan worden.
Het grote nadeel van deze digitale agenda is dat het
weekoverzicht ontbreekt.”
Waarom is de school in leerjaar 5 met de papieren
agenda gestart?
“Omdat wij zien dat de grootste oorzaak van een terugval in resultaten te maken heeft met het niet overzien
van alle activiteiten in een periode, bijvoorbeeld een
week, en omdat wij de leerlingen willen ondersteunen
in de voorbereiding op het examen. Er wordt bij de
leerlingen meer dan ooit een beroep gedaan op het
vermogen niet toe te geven aan de (digitale) afleidingen. Voor een groot deel van de leerlingen in klas 5
mag gezegd worden dat de terugval in resultaten niet
te maken heeft met intelligentie, maar met onvoldoende ontwikkelde vaardigheden om de intelligentie
gemobiliseerd te krijgen, de zogenaamde executieve

vaardigheden. Een daarvan is overzicht krijgen over alle
(ook niet-schoolgebonden) activiteiten die een leerling
in een week heeft.”
Wat is de gedachte hierachter?
“Leerlingen moeten de planvaardigheden beter onder
de knie krijgen. Het overzicht van wat je komende week
moet doen wordt steeds belangrijker. Het onderwijs
op het USG wordt meer maatwerk, waarbij de docent
sommige leerlingen meer gaat zien en andere leerlingen
minder. Iedere leerling gaat steeds meer zelf de keuze
maken aan welk contactuur hij of zij behoefte heeft.
Een gedegen weekplanning is daarbij onontbeerlijk.
Magister vinden we hiervoor niet erg geschikt.
Het gehele onderwijs is aan het veranderen. Er heeft
een sterke digitalisering plaatsgevonden: bijna iedereen heeft nu zijn eigen device. Mede als gevolg van het
bindende basisschooladvies komen de leerlingen ook
gedifferentieerder binnen en wordt maatwerk belangrijker. Dit vraagt om betere planvaardigheden en het
bewustzijn bij de leerling van die planning. De agenda is hierbij een middel; daarom gaan wij er actiever
op inzetten en de papieren agenda sterk aanbevelen,
zolang er niet een digitale variant is die naar onze
mening voldoet.”
Zijn er ook andere maatregelen?
“Jazeker. Wij willen dat leerlingen meer zelf gaan
bedenken met wie ze een tienminutengesprek hebben
en wat zij daar willen bespreken. Dat helpt ze om
zich te realiseren waar ze mee bezig zijn. Ook het
formatief toetsen is zo’n middel voor de leerlingen.
De leerling krijgt beter inzicht in de vraag: waar sta
ik nu? En we hebben ook plannen voor een andere
dagindeling; de leerling gaat zelf nadenken wat hij
of zij nodig heeft, bijvoorbeeld: hoeveel uur ga ik
naar Grieks?” 

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Om zich optimaal voor te bereiden op hun examen
worden vijfdeklassers geacht er weer een papieren
agenda op na te houden, zo viel te lezen in de Vox
van december 2018. De papieren agenda is een van
de manieren om de planvaardigheden van leerlingen
te verbeteren. Een vraaggesprek met Paula Mostert,
conrector van leerjaar 1 en 2.
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Schoolstress komt tegenwoordig steeds vaker voor.
De Ouderraad en de schoolleiding hebben er een
speerpunt voor de komende tijd van gemaakt.

‘Het overzicht ontbreekt’
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Stress en prestatiedruk op school
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OM EN OM

Vind je dat Bart gelijk heeft?
“Ja, ik praat wel veel, want ik ben echt een gezelligheidspersoon. En soms móét ik een verhaal gewoon
even afmaken. Maar ik weet wel wanneer ik moet
stoppen, hoor. Ik ben er nog nooit uitgestuurd omdat
ik zat te praten! Het gebeurt sowieso niet vaak dat er
iemand uit wordt gestuurd. Als het gebeurt, dan hoeft
die leerling vaak alleen maar even naar de gang. Heel
af en toe moet iemand naar meneer Kamerbeek.”
Welke vakken vind je leuk op school? En welke wat
minder?
“Gym vind ik leuk. Maar dat is geen leervak. Verder vind
ik Latijn leuk, daarmee versnel ik nu ook. Ik vind sowieso de talen leuk. Die vind ik ook helemaal niet moeilijk,
het is eigenlijk gewoon woordjes stampen. Natuurkunde
vind ik niet zo leuk. Dat snap ik niet altijd.”

EVEN VOORSTELLEN
Senna Peet (15 jaar) zit in klas 3B. Ze woont
in Houten. Ze heeft een oudere broer en een
jonger broertje, die niet op het USG zitten.
In haar vrije tijd speelt ze hockey: ze zit in
het B2-team van HC Houten. Verder spreekt ze
graag af met vriendinnen.
10

Ben je buiten de lessen om nog actief op school,
bijvoorbeeld bij een leerlingenvereniging?
“Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik speel hockey en
daarnaast geef ik twee keer per week bijles. Ik begeleid
een jongen in de eerste klas (van een andere school,
red.) met zijn huiswerk. Ik help hem bijvoorbeeld met
plannen en samenvatten. Twee keer per week is best
veel, maar het is niet zo strak. Als ik toetsweek heb,
kan iemand anders het werk overnemen. Zo kom ik niet
in de knel met toetsen of andere dingen die ik voor
school moet doen.”

"Meneer Van der Heijdt en meneer
Kieviet demonstreerden wel eens samen
dingen voor biologie. Stonden ze te

Waarom heb je voor het USG gekozen?
“Twee vriendinnen van mij gingen er ook naartoe, dus
zo kwam ik op het idee. Het leek me een leuke school.
Ik vond het fijn dat het een vrij kleine school is. Dat is
persoonlijker, de docenten kennen je allemaal.”

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

DOOR MARIEKE VAN OSCH

Wat vind je minder leuk aan het USG?
“De werkdruk is best hoog. Ik voel echt de druk om
te presteren. Maar ja, dat ligt ook aan mezelf. Ik ben
nogal streng voor mezelf. Ik ben gewoon niet tevreden
met een 7. Dan zeggen vriendinnen dat ik niet zo moeilijk moet doen, een 7 is toch ook prima. Maar ik denk
dan: ik had ook een hoger cijfer kunnen halen. Het ligt
natuurlijk wel aan het vak. Bij natuurkunde ben ik wel
blij met een 7.”

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

De rubriek ‘Om en Om’ portretteert bij toerbeurt
een docent en een leerling. In de vorige Vox spraken
we gymleraar Bart van de Vliert. Hij koos voor de
volgende aflevering Senna Peet. Deze leerling uit zijn
oude mentorklas is een van de weinigen uit die klas
aan wie hij nog steeds les geeft. Volgens Bart zou zij
wel een gezellig interview kunnen geven “omdat ze
makkelijk en veel praat, soms iets té veel...”

met een zeven’
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‘Ik ben niet tevreden

springen voor de klas, heel grappig"

Dan heb je zelf je schoolwerk waarschijnlijk ook wel goed
op orde!
“Ja, dat klopt inderdaad wel.”
Wat is het USG voor soort school, volgens jou?
“De sfeer op school is heel gezellig. In vergelijking met
andere scholen zijn er wel veel kakkers. Je ziet hier
minder joggingbroeken en meer poloshirts, heb ik het
idee. Ik vind het leuk dat de school kleiner is dan andere scholen en dat daardoor iedereen elkaar kent. Verder
heb ik het idee dat roken en drinken hier een minder
grote rol spelen dan op andere scholen. Ook vind ik het
een moderne school, net zoals het schoolgebouw!”

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt op het USG?
“Nou, echt gekke dingen heb ik niet meegemaakt. Toen
ik de eerste keer de LLD (laatste lesdag van de eindexamenkandidaten, red.) meemaakte, dacht ik wel: wat
gebeurt hier? Dat was met zo’n parcours en dat je werd
natgemaakt en zo. Bij de biologielessen van meneer Van
der Heijdt, in de eerste en de tweede klas, kwam soms
meneer Kieviet erbij en dan gingen ze samen dingen
demonstreren. Stonden ze daar te springen voor de klas.
Dat was wel heel grappig.”
Hoe ging de schoolstrijd dit jaar?
“Onze klas heeft gewonnen! Het thema was dit jaar
70’s en 80’s. We hebben gewonnen bij de onderdelen
cabaret en video en ook bij het onderdeel dans. Daar
deed ik aan mee. We hadden daar ook echt veel tijd in
gestoken. Van tevoren denk je bij de schoolstrijd: pff,
de voorbereiding kost wel erg veel tijd. Maar op de dag
zelf is het heel leuk.”

Welke richting kies je volgend jaar?
“Dan kies ik NT en NG plus economie. N is natuur, T is
techniek en G is gezondheid. Ik denk dat ik de medische kant op wil, lang op een kantoor zitten is niks
voor mij. Dat pakket is wel pittig, met natuurkunde,
maar mijn vader is er goed in, dus die kan het mij
uitleggen. Mijn mentor heeft gezegd dat iets in een bestuur ook wel wat voor mij is. Maar verder weet ik nog
helemaal niet wat ik na school wil gaan doen.”
Welke docent interviewen we de volgende keer en
waarom?
"Dat is mijn wiskundedocent mevrouw Duifhuis. Ik vind
haar heel aardig, ze is altijd in voor een praatje. En ik
vind het leuk als mensen wat meer over haar te weten
komen. Ik vind wiskunde een prima vak, omdat ik het
meestal begrijp. En dat komt zeker ook door mevrouw
Duifhuis. Ze legt goed en rustig uit en ze is niet zo
streng.” 
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opsporters weten het wel. Zei Joop Zoetemelk niet

T al: “De Tour win je in bed”? Usain Bolt kwam met
!
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een variant: “If you don’t snooze you lose.” Ook toppers
als Epke Zonderland, James Lebron, Dafne Schippers en
Cristiano Ronaldo zien het belang van slaap in. Jeroen
Dudink: “Usain Bolt sliep in zijn topperiode tot wel
twaalf uur per nacht, en ook nog twee keer overdag.”
Nu is dat wellicht wat veel voor de niet-topsporters onder ons, maar wat meer slaap zouden de meeste mensen
heel goed kunnen gebruiken. “Voor mens én dier geldt
dat slaap een van de primaire levensbehoeften is. Van
fruitvlieg tot olifant, alle dieren slapen. Dat geeft het
enorme belang aan, want zo veilig is het natuurlijk
niet, om bijvoorbeeld als giraf op de savanne te moeten
slapen”, vertelt Dudink aan een groep geïnteresseerde
USG-ouders. “Je ziet bij dieren wel variatie in de manier
van slapen en de hoeveelheid die nodig is. Voor mensen
is zes uur per nacht echt te weinig, ook al beweert
iemand nog zo hard dat hij daarmee prima toe kan. Er
bestaat een gen dat maakt dat iemand aan heel weinig
slaap genoeg heeft, maar de kans dat je dat gen hebt
is kleiner dan de kans dat je door de bliksem wordt
getroffen. Wie maar zes uur slaapt, haalt niet het maximale uit zichzelf.” Dudink raakte geïnteresseerd in het

KUNSTLICHT
Vroeger sliep de mens veel meer, hij leefde volgens zijn
biologische klok. Door de komst van artificieel licht
rond 1900 is dat veranderd. En zeker sinds de komst
van computers, mobiele telefoons en andere schermen
met blauw licht is het natuurlijke ritme ontregeld. “De
jeugd slaapt steeds minder. Onze ouders sliepen een
uur langer dan onze kinderen. Dat is een verontrustende ontwikkeling, want slaap is erg belangrijk voor je
welzijn”, zegt Dudink. “Sinds een jaar of vijftien weten
we dat slaap niet alleen noodzakelijk is voor herstel
en groei. Slaap heeft effect op al je organen. Als je
slaapt worden afvalstoffen die zich in de loop van de
dag hebben opgebouwd afgebroken, wordt informatie
uit het korte- in het langetermijngeheugen opgeslagen,
worden emoties verwerkt en de afweercellen versterkt.”
Ook voor het aanleren van nieuwe informatie overdag
is goede slaap tijdens de nacht ervoor heel belangrijk.
“Een aantal onderzoeken op scholen laat heel duidelijk
zien dat gestoorde slaap door bijvoorbeeld smartphonegebruik laat op de avond tot slechtere schoolcijfers leidt.”
Een slechte nachtrust leidt tot een verhoogde kans
op stress; chronisch slecht slapen vergroot de kans
op hart- en vaatziekten, maag- en darmproblemen,
psychische klachten, diabetes, gewichtstoename en
een verzwakt immuunsysteem. Dudink: “Gelukkig is er

steeds meer aandacht voor slaap. Goed slapen zal in de
toekomst echt onderdeel van gezond leven gaan uitmaken, net als bewegen en gezonde voeding.”
LATER NAAR SCHOOL
Uit onderzoek van de Hersenstichting uit 2017 is
gebleken dat bijna de helft van de pubers van veertien
tot achttien aangeeft dat ze meer dan twee keer per
week niet goed uitgerust wakker worden (meer meisjes
dan jongens). Volgens de nieuwste wetenschappelijke
richtlijnen zouden kinderen tussen dertien en achttien
acht tot tien uur per nacht moeten slapen, zegt Dudink.
Wat het slapen in de puberteit extra lastig maakt, is dat
in deze periode de biologische klok verschuift (de zogenoemde sleep phase delay). “Waarom dat gebeurt is niet
helemaal duidelijk, maar in de tienerjaren verschuift de
klok vaak twee uur naar voren. Later gaat die klok wel
weer wat terug.”

“Wie maar zes uur slaapt, haalt niet
het maximale uit zichzelf”
Geen wonder dus dat pubers die pas om een uur of
elf de behoefte krijgen om te slapen ’s morgens vaak
nog moe zijn en suf in de schoolbanken zitten. Het
zou goed zijn om scholen later te starten, zo blijkt uit
verschillende onderzoeken. Dudink: “Als een school dat
doet, levert dat veel goeds op voor leerlingen. Minder
depressies, minder ruzies thuis en op school, betere
schoolresultaten. Een uurtje extra slaap leidde in een
onderzoek tot dertig procent betere prestaties. Hersenen ontwikkelen zich het best als je slaapt; daar kan
geen bijles tegenop. Een latere start geeft kinderen
de kans om meer te slapen; ze gaan er niet later van
slapen, want ze worden nog steeds op hetzelfde moment moe.”
SLUIMERKNOP
Maar hoe bereiken we dat pubers meer slapen? Dudink
heeft wel wat tips. Anderhalf uur voor ze naar bed gaan
alle schermen en schermpjes uit; geen cafeïne ’s avonds
(zit niet alleen in koffie en cola, maar ook in thee en
chocola); huidtemperatuur afkoelen (bijvoorbeeld na
een warm bad − “de afkoeling geeft een enorme trigger
om te slapen”); een zo donker mogelijke slaapkamer

(een wekkerradio geeft al te veel licht). Ook een goed
slaapmiddel: lezen. “Daarvan krijg je veel minder prikkels dan van op een schermpje kijken. Het laatste stimuleert constant je brein. Van lezen word je moe.” Wat
ook belangrijk – maar moeilijk – is: iedere dag dezelfde
slaaptijden aanhouden. “Maar ja, met vroeg sporten en
laat feesten in het weekend is dat lastig, dat weet ik
maar al te goed.”
En hoe krijg je ze ’s morgens wakker? Zoveel mogelijk
licht maken. Gordijnen open, lampen aan. “Vooral daglicht is goed. Liefst even naar buiten gaan.” Niks nog
even sluimeren, wat Dudink betreft: “Een sluimerknop is
hartstikke slecht. Iedere keer dat je alarm gaat schrik je
wakker en krijg je een stressrespons.” 

VERANDERENDE SCHOOLTIJDEN
Tijdens de ontwikkeldagen het afgelopen jaar
zijn schoolleiding en docententeam druk bezig
geweest met nadenken over het onderwijs op het
USG. Met elkaar hebben ze opnieuw de kernwaarden en kerndoelen gedefinieerd; de school wil
opleiden voor een diploma én opleiden tot mens.
Ook wil het USG meer onderwijs op maat bieden.
Om dit in de praktijk uit te werken, wordt nu
nagedacht over een mogelijke andere dagindeling, vertelt rector Marieke Folkers. “Een grote
wens is te beginnen met een flexibele dagstart.
Tussen 8.30 en 9.00 uur kunnen leerlingen dan
naar school komen als ze bijvoorbeeld hun mentor
willen spreken of een toets willen nabespreken.”
Om negen uur beginnen vervolgens voor iedereen
de lessen. Die worden in langere blokken gegeven.
Ook komen er ‘VVV-blokken’ − verdiepen, verbreden, versterken; daarin kunnen leerlingen extra
dingen doen, zoals een Homerusactiviteit of een
extra uur wiskunde of Grieks.
De plannen zijn ingegeven door onderwijsontwikkelingen, maar gunstig neveneffect is dat het
leerlingen de kans geeft wat langer in bed te
blijven liggen. Het is de bedoeling dat de nieuwe
dagindeling vanaf schooljaar 2020-2021 gaat
gelden. Tot die tijd moeten leerlingen die niet het
eerste uur vrij hebben, gewoon nog vroeg op.

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

fenomeen slaap toen hij besefte dat patiënten in een
ziekenhuis minder slaap krijgen dan nodig is voor een
voorspoedig herstel en dat dat ook gold voor zijn kleine
patiëntjes. Sindsdien doet hij onderzoek op dit gebied
en houdt hij regelmatig lezingen.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

REDACTIEVOXHIERONYMI@GMAIL.COM

Pubers en slaap: het is een moeizame combinatie.
’s Avonds willen ze niet naar bed, ’s morgens willen
ze er niet uit. Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis én vader
van een USG-leerling, hield begin april op uitnodiging van de Ouderraad een presentatie over het
belang van slaap. En gaf een aantal slaaptips.

bijles tegenop
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Slaap, daar kan geen
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Even creatief bezig tussen de leervakken door:
veel leerlingen vinden het vak kunst een welkome
afwisseling. Hier is klas 1G aan het ‘batikken’.
Docente Jessie Vermeulen heeft een paar lessen
geleden uitleg gegeven over batik. Daarna zijn
de leerlingen zelf aan de slag gegaan. Eerst
maakten ze een tekening met potlood, die nu
wordt overgetrokken met Oost-Indische inkt en
tot slot wordt ingekleurd met ecoline. Er wordt af
en toe wat gekletst, maar vooral vol concentratie
gewerkt. En zo ontstaan dertig batik-geïnspireerde
kunstwerken.

op papier
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Batikken, maar dan
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et decanenduo heeft veel aanloop, vooral als in
de derde en vierde klas de voorlopige en definitieve keuzes voor het vakkenpakket moeten worden gemaakt. Leerlingen komen al dan niet met ouders langs.
Emiel en Guus nodigen alleen leerlingen persoonlijk uit
van wie de keuze niet matcht met de plussen en minnen
in Magister.
Aanvankelijk verdeelden de decanen hun werkgebied in
boven- en onderbouw, maar inmiddels zijn hun taken
zo vergroeid dat van die tweedeling geen sprake meer
is. Emiel is alleen wat actiever met sociale media (en
daarmee ook veel sneller volgens Guus). In september
organiseren ze voorlichtingsavonden voor de klassen
3 (nieuw), 4, 5 en 6. In oktober maken ze een rondje
langs de klassen om uitleg te geven van hun werkwijze.

DOOR HANS REICHART
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PAPRIKA OF NATUREL
De aandacht van het decanaat is bewust wat verlegd
van het praktische aspect van advisering naar het maatschappelijke aspect: de keuzestress. “Er kan en mag
heel veel, maar er moet niet zo veel, is ons motto.” De
mogelijkheden zijn tegenwoordig ongekend. Het aantal
opleidingen is enorm toegenomen en zie daar maar
eens een keuze in te maken. Guus en Emiel vergelijken
het met chips kopen. “Neem je paprika of naturel? Die
keuze ligt voor de hand, maar als je in de Albert Heijn
voor het schap staat met allerlei soorten, kleuren en
geuren, krab je je nog eens achter je oren of je niet iets
anders wilt.”
Ook de druk van de omgeving (ben je met dit profiel
wel cool?), ouders en toekomstperspectief wegen zwaar.
Het decanaat wil de leerlingen laten zien dat ook na de
profielkeuze de mogelijkheden in het woud aan keuzes ongekend blijven. Waarom een profiel kiezen waar
je niet gelukkig mee bent? Je kunt veel beter vakken
kiezen waar je energie van krijgt.
Het aantal uitvallers onder studenten neemt schrikbarend toe. Guus en Emiel wijten dat deels aan verkeerde
keuzes als gevolg van de maatschappelijke druk. Een

nderhalf jaar geleden was hij nog controller bij de

A Rabobank en ging hij elke dag strak in het pak
!

bètaprofiel lijkt bijna een must om de toekomst veilig
te stellen. “En onderschat daarbij niet de rol van de ouders.” De decanen vinden dat een profiel de keuze van
de leerling moet zijn. En bedenk je je? Dan kun je altijd
vakken bijwerken. “Durf te kiezen! Vroeg of laat gaan
leerlingen toch wel doen wat ze leuk vinden.”
HET ROER OM
Wat doet het decanaat voor de leerlingen om het belang
van goede keuzes inzichtelijk te maken?
Er worden oud-leerlingen uitgenodigd die zelf gewisseld
zijn van studie. Zo was er onlangs een dataspecialiste
die eerst criminologie studeerde. Ook Rolf Schrama
kwam op school; hij vertelde klas 5 over de keuzes die
hij heeft gemaakt. Hij was een succesvol econoom,
maar gooide het roer om en werd paralympisch zeiler.
‘Vecht niet tegen de wind, gebruik hem om vooruit te
komen!’ is zijn motto. “Het is heel verhelderend voor
scholieren, zo’n lezing.”
De decanen stimuleren de leerlingen om naar open
dagen te gaan. Op universiteiten en hogescholen worden vaak enthousiaste verkooppraatjes gehouden. “Het
geeft een eerste indruk. Maar om je echt te oriënteren
adviseren wij om contacten aan te spreken en ervaringen te laten delen.”
Wat Guus en Emiel graag willen meegeven aan leerlingen: “Kom naar het decanaat; we zijn er voor jullie en
we bijten niet!” 

naar kantoor. Maar na een kleine vijfentwintig jaar in
de financiële wereld besloot Eugène van Geelen, bijna
vijftig, tot een ingrijpende nieuwe stap. Dat hij een
van 12.000 ‘boventalligen’ zou zijn na de reorganisatie
van de bank, gaf hem het “benodigde zetje”. Na een
aanvullende opleiding tot eerstegraads docent bedrijfseconomie werd hij begin 2019 leraar aan het USG: sinds
eind januari vervangt hij Vivian van Es tijdens haar
zwangerschapsverlof. Na de zomer gaat hij aan de slag
op het Amadeus Lyceum Vleuten.
Waarom koos je voor het onderwijs?
“Ik had twaalf jaar boeiende functies bij de Rabobank,
reisde de wereld rond, deed interessante projecten: altijd met veel plezier. Ik merkte op een gegeven moment
echter dat het me steeds minder voldoening gaf. Ik
voerde een aantal sollicitatiegesprekken en kon zo aan
de slag, maar had er geen zin in. Mijn werk draaide om
de verbetering van processen, het bedrijf. Minder om de
mensen, zag ik in. En wat meespeelde: functies worden
smaller, gespecialiseerder. In mijn werk op school gaat
het op de eerste plaats om mensen: hoe ontwikkelen de
leerlingen zich. Dat spreekt me nu veel meer aan.”
Hoe heb je de kennismaking met het vak van docent
ervaren?
“Het beeld dat ik had, heb ik moeten bijstellen. Toen ik
op school zat, was onderwijs eenrichtingsverkeer met de
docent. Die was, soms zelfs vanaf een podium, steeds aan
het woord. Dat is heel erg veranderd. Je bent als leraar
minder de zender en je stimuleert de leerlingen vooral
zelf dingen te doen. Waar ik ook aan moet wennen, is
dat niet iedereen ervoor gaat. Ik zette me als leerling
volledig in voor school en sport. Ik moet accepteren dat
sommige leerlingen een 5,5 prima vinden, ook als ze
beter kunnen. Ondertussen probeer ik ze te prikkelen met
leuke, bijzondere manieren om economie te behandelen.”

Was het een moeilijke keuze?
“Niet als ik zie wat het me heeft opgeleverd. Ik heb
weer plezier in het dagelijks bestaan, geniet van het
omgaan met leerlingen, de band die ik probeer op te
bouwen. Wel heb ik door mijn vertrek bij de bank wat
opgegeven. Contact met collega’s, maar ook de financiële voordelen. Vandaar dat ze soms zeggen dat je met
gouden kettingen vastzit aan de bank: je krijgt een
hoog salaris en een gunstige hypotheek. Het huis waar
ik woonde, kon ik niet meer betalen. Ik ben verhuisd,
maar heb het ervoor over.”
De verschillen tussen je vorige baan en het leraarschap
zijn groot, zijn er ook overeenkomsten?
“Als controller stelde ik rapportages op en daarmee
kon een manager zijn voordeel doen. Soms werd zo’n
rapportage je niet in dank afgenomen, ook al was het
doel positief. Als docent geef je cijfers, ook bedoeld
om mensen te laten weten hoe ze ervoor staan en hoe
het beter kan. Dan gaat begeleiden over in beoordelen.
Als docent zit je dan soms in een spagaat en het lijkt
of leerlingen denken: bij zo’n beoordeling hoef ik je
begeleiding ook niet meer. Dat is iets waar ik aan
moet wennen.” 
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Het voortgezet onderwijs kampt met een lerarentekort. De oplossing moet deels komen van
zij-instromers, mensen uit het bedrijfsleven die
omgeschoold worden tot docent. Econoom Eugène
van Geelen is zo’n zij-instromer.

WWW.USGYM.NL/VOX-HIERONYMI

Met vragen over profielen, keuzevakken en vervolgopleidingen kunnen leerlingen bij het decanaat
terecht. Wat doen de USG-decanen, Guus Kers en
Emiel van Rijsewijk, zoal?

Gouden kettingen verbroken
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‘Durf te kiezen wat je leuk vindt!’
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DECANEN

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

oals de wet voorschrijft moet een MR in het

Z voortgezet onderwijs uit acht leden bestaan: vier
!
docenten, twee leerlingen en twee ouders. Om budgettaire redenen is op het USG de verdeling iets anders:
drie docenten/leden van het ondersteunend personeel
(Esther Heymann, Guus Kers en Stefan Landman), drie
leerlingen (Julia van Reenen, Esra Hemmelder en Bas
Oldenhuis) en twee ouders (Annemarie Haverhals en
Bart Stumpers). Beide ouders verlaten aan het eind van
dit schooljaar de MR. Elske Bosma volgt een van hen
op, de andere vacature staat nog open.
De MR wordt voorgezeten door Guus Kers, secretaris
is Stefan Landman. Bij de MR-vergaderingen is rector
Marieke Folkers altijd (een deel van de vergadering)
aanwezig om de onderwerpen toe te lichten. De scheve

DE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

18

Zoals op veel scholen in het voortgezet onderwijs heeft ook onze school twee vormen
van (vrijwillige) ouderbijdrage. De ene bijdrage wordt door het NUOVO-bestuur gevraagd
en wordt via Iddink geïnd. Het gaat hier om
kosten die bijdragen aan beter onderwijs,
zoals Cambridge Engels, de mediatheek en
proefwerkpapier. De MR geeft advies over deze
onderwijsbijdrage.
De andere bijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage aan de Ouderraad (OR). Hier gaat het om
kosten ten behoeve van activiteiten voor de
leerlingen, zoals leerlingenverenigingen, CJP,
de laatste lesdag, excursies en feesten. In de
jaarlijkse oudervergadering van de Ouderraad
wordt deze bijdrage door de OR en de aanwezige ouders vastgesteld.
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DOOR MAARTEN BODDAERT / BEELD: DEPOSITPHOTOS

verdeling tussen docenten, ouders en leerlingen is niet
handig bij een eventuele stemming. Er is daarom de
volgende stemverhouding afgesproken: twee stemmen
voor de docenten en twee stemmen voor de ouders
en leerlingen.
Naast de MR is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de verschillende
medezeggenschapsraden binnen NUOVO, de stichting
waaronder het USG valt, vertegenwoordigd. Vanuit onze
school worden daarin helaas momenteel de ouders niet
vertegenwoordigd; er is een vacature. Lilian Blom zit
namens de docenten in de GMR en Julia van Reenen
namens de leerlingen.

“Betere communicatie staat
hoog op de agenda”
INVLOED
MR-leden dienen gekozen te worden. Op veel scholen
is het echter moeilijk om leden te vinden, waardoor
personen die zich hiervoor aanmelden vaak automatisch
MR-lid worden. De MR heeft invloed op veel besluiten
die op school worden genomen. Afhankelijk van het
type besluit heeft de MR advies- of instemmingsrecht.
Dit recht verschilt per onderwerp en kan ook verschillen
tussen besluiten die specifiek de docenten betreffen of
juist de ouders en leerlingen. Daarnaast heeft de MR
een informatierecht: de MR kan stukken bij de directie
opvragen. Het laatste recht van de MR is het initiatiefrecht, waarbij de MR zelf voorstellen mag doen.
Een belangrijk onderdeel is het adviesrecht bij de
begroting. Op het USG wordt de begroting door NUOVO
opgesteld en liggen veel onderdelen in hoofdlijnen
vast. Alle andere scholen binnen NUOVO hebben een
begroting in hetzelfde format. Niettemin kan de MR
adviezen geven over vele details, zoals het onderhoudsplan en de schoolreizen. De MR geeft ook advies over
de onderwijsbijdrage (zie kader hiernaast). De directie
kan een advies niet zomaar naast zich neerleggen en
dient dit ter harte te nemen.
Het kabinet is voornemens om de MR instemmingsrecht
te geven op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel
beleid van een onderwijsinstelling. Er ligt een wetsvoorstel om dit te regelen; het is de bedoeling dat deze

wijziging in 2021 ingaat. Hiermee zal in de toekomst de
MR nog meer zeggenschap krijgen over de begroting.
ONDERWIJSVERNIEUWING
Naast de begroting komen ook andere thema’s aan bod.
Zo dient de MR jaarlijks het examenreglement goed te
keuren. Het gaat hier om regels met betrekking tot het
schoolexamen (SE), zoals de manier waarop de school
moet omgaan met te laat komen bij een examen en
met fraude. Een ander onderwerp dat speelt zijn de
schoolreizen. Vanuit de directie bestaat de wens om de
reizen sterker dan nu het geval is aan het onderwijs te
koppelen. Verder is onderwijsvernieuwing een belangrijk
agendapunt voor de MR. Het afgelopen jaar heeft het
schoolteam zich hier tijdens tien ontwikkeldagen over
gebogen. Het gaat bijvoorbeeld over formatief toetsen,
meer aanbod van onderwijs toegespitst op de individuele leerling en een andere manier van het inrichten van
de lessen, zodat leerlingen niet ieder uur naar een ander lokaal hoeven. Ook de uitbreiding van het gebouw
komt aan bod. Het gaat daarbij niet zozeer om het
ontwerp en de inrichting, maar vooral over de mogelijke
overlast die de verbouwing gaat veroorzaken.
WEINIG ZICHTBAAR
Onze MR is weinig zichtbaar. Zo staat er op de website
nauwelijks informatie over de MR; contactgegevens,
vergaderdata en ook de notulen zijn niet beschikbaar

voor de ouders, terwijl alle MR-vergaderingen toch
openbaar zijn. Deze onzichtbaarheid draagt ook niet
bij aan het vinden van nieuwe ouderleden. Annemarie
Haverhals licht toe: “Wij moeten daar de hand in eigen
boezem steken. Tot voor kort speelden er weinig grote
thema’s, maar inmiddels komen er onderwerpen aan bod
die van belang zijn voor ouders en leerlingen, zoals de
verbouwing van de school en de fusie van NUOVO en
Schoonoord. Wij hebben betere communicatie hoog op
de agenda gezet en ook de professionalisering van de
vergaderingen, zoals een goede agenda en een duidelijke rolverdeling voor de voorzitter en de secretaris.
Een en ander betekent niet dat de MR niet actief is, een
aantal keer per jaar komt de MR bijeen en worden de
belangrijke agendapunten besproken.” 
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De Wet medezeggenschap op scholen is op 1 januari
2007 ingevoerd. Sindsdien is op iedere school in
Nederland een medezeggenschapsraad (MR) verplicht. Wie zitten er op het USG in de MR? Wat zijn
de taken en de verantwoordelijkheden van de MR?
En hoe kom je met de MR in contact?

beter zichtbaar worden
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Medezeggenschap moet

MR-OUDER GEZOCHT
Lijkt het u interessant om meer betrokken te
zijn bij en mee te denken over het beleid van
onze school? Er is een vacature bij de oudergeleding van de MR. Mocht u meer informatie
willen of uzelf kandidaat willen stellen, neem
dan contact op met de MR:

medezeggenschapsraad@usgym.nl
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

FIETSREIS

FIETSREIS

vinden. Je zit natuurlijk wel elke dag op de fiets en
‘zou het nou wel zo leuk worden?’ Ik dacht er zelf ook
zo over. Ik ben geen ervaren fietser en de spirituele
of religieuze redenen die je zou kunnen hebben om
op deze reis te gaan had ik ook niet. Dus: was dit dan
eigenlijk wel zo’n goed idee? Ik kan u alvast één ding
verklappen: deze reis was de beste keuze in mijn leven
tot nu toe.

VOOR DE GEZELLIGHEID
Ik heb nagevraagd wat voor mijn klasgenoten redenen
zouden kunnen zijn om deze reis te ondernemen. Dat
is interessant, want je ziet niet vaak kinderen van mijn
leeftijd (15) die een pelgrimstocht maken. Er kwamen drie antwoorden: de meesten deden het voor de
gezelligheid, bijvoorbeeld omdat ze samen met vrienden
gingen. Op twee stond de fysieke uitdaging; je niet zo
goede conditie verbeteren of je goede conditie verder
ontwikkelen. De laatste reden was het land Spanje,
of omdat de andere twee reizen waar we voor konden
kiezen niet zo aanspraken. Een spirituele reden had niemand, of misschien hadden sommigen die wel en wilden
ze die liever voor zich houden.
Ik had het er met een vriendin van mij over en zij had
wel een interessante theorie over jongeren die deze
reis maken. Ze zei: “Als jongere van onze leeftijd zit je
in een fase waarin je jezelf moet gaan ontdekken. Je
hobby’s ontdekken, dingen doen die je leuk vindt, enzovoort. Ook nader je het moment waarop je beslissingen
over je toekomst moet gaan nemen. Misschien dat je
daarom ervoor zou kiezen deze reis te maken: om jezelf
te leren kennen.”
ZENUWEN
Op de dag van vertrek kwamen de zenuwen toch wel om
de hoek kijken. Ik merkte het ook bij mijn vriendinnen
die meegingen. Het was gezonde spanning. We hadden
er zin in, waren vooral benieuwd wat ons te wachten
stond. Vliegen met school, met docenten op pad, hoe
zou dat zijn? Is dat raar?
Het was niet raar, het was heel gezellig. De docenten

SNEEUW
We vlogen naar Madrid en gingen de volgende dag in
alle vroegte met de trein op weg. Eenmaal in León en
op de fiets begon de reis echt. Eerst nog in de stad,
maar langzamerhand verplaatste het zich naar het
platteland en de bergen. De route ging via Hospital
de Órbigo, Rabanal del Camino, Villafranca, Sarria en
Melide naar Santiago de Compostela. We hebben ons
steentje bijgedragen bij Cruz de Ferro om onze zondes

achter te laten en hebben heel Spanje kunnen overzien vanaf de hoge bergtoppen. Hier en daar lag zelfs
sneeuw langs de weg. Dat alles om uiteindelijk aan te
komen in Santiago, bij de kathedraal. Daar kregen we
onze oorkondes, na een reis om nooit te vergeten.
GENIETEN VAN WAT JE HEBT
Een reisgenoot kwam tot de volgende conclusie: “Als
je zonder vooroordelen deze reis ingaat, kun je er veel
meer van genieten, vooral omdat je jezelf niet voor de
gek houdt over dat het je niet interesseert.” Ik denk
dat iedereen er tijdens de reis veel aan gehad heeft dat
te doen, omdat je alles dan gewoon laat gebeuren en
je op die manier nieuwe leuke dingen kunt leren over
jezelf en anderen. Zo kwam ik erachter dat ik moet
genieten van wat ik heb, want we hadden niet veel
tijdens de reis, en dat ik het gelukkigst ben als ik leef
van dag tot dag.
Dat ontdekken van mezelf tijdens deze pelgrimstocht is
denk ik toch gebeurd, misschien zonder dat ik het doorhad. Ik kijk nu naar dingen op een andere manier, vergelijk dingen met toen we onderweg waren. Dan bedenk
ik me bijvoorbeeld hoe bevoorrecht wij in Nederland
zijn dat we water uit de kraan hebben dat drinkbaar is.
Dat soort kleine dingen vallen op. Als ik dan terugdenk
aan de reis dan weet ik gewoon dat die mij voor altijd
zal bijblijven. 
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eel mensen die mee zouden gaan wisten van tevo-

V ren niet zo goed wat ze van de tocht moesten
!

voelden niet meer als docenten, maar gewoon als één
van ons. Het was daarnaast ook een gezellige groep, iedereen had het leuk met elkaar en dat zorgde voor een
ontspannen sfeer op het vliegveld en in het vliegtuig.
Tijdens de reis was dit niet anders. Met iedereen op één
kamer zorgde hier en daar voor wat chaos, maar al met
al vooral voor een leuke tijd. Iedereen hielp elkaar als
we weer een berg op moesten of als iemands ketting
eraf ging. Als je elke dag moet fietsen zou je denken dat dat gaat vervelen. Maar niets is minder waar.
Telkens weer die nieuwe uitzichten, nieuwe mensen
die we tegenkwamen en leuke gesprekken op de fiets
verveelden nooit. En elke keer als we waren aangekomen in een stadje, konden we gaan relaxen en doen wat
we wilden. Vaak gingen we dan met een aantal mensen
de omgeving verkennen, wat erg leuk was omdat het
natuurlijk steeds een andere omgeving was.
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DOOR JET VAN DEN EERTWEGH

VROEG OPSTAAN
Vooraf moesten we een keuze maken ons ergens in
te specialiseren of iets bij te dragen. Je kon uit alles
kiezen wat je maar zou willen: dingen die we onderweg
tegen zouden komen, een film maken, een reisverslag,
noem maar op. Er werd een reisboekje gemaakt, waarin
alle bijdragen stonden plus de agenda van dag tot dag.
Waar ik vooral tegen opzag was het vroege opstaan.
In het programma stond dat elke dag de wekker tussen
zes en zeven uur zou gaan. En er mocht niet gesnoozed
worden! Onze tocht zou gaan van León naar Santiago.
Zes dagen en elke dag slapen in een ander hostel. We
zouden dus als echte pelgrims gaan leven.

VOX HIERONYMI

Voor de tweede keer fietste dit voorjaar een
groep vierdeklassers van León naar Santiago
de Compostela. Vier docenten begeleidden de
tweeëntwintig jongens en zeven meisjes. Leerlinge
Jet van den Eertwegh schreef een verslag dat
wordt gepubliceerd in het komende nummer van
pelgrimsblad De Jacobsstaf. Wij willen het u niet
onthouden.

Santiago de Compostela

Quotes
!!Van

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.
!!Kieviet:

“Meiden, jullie moeten stoppen met zingen,
want hoeveel aandacht jullie ook vragen, de jongens
kijken toch niet.”

!!Leerling

legt een andere leerling iets uit tijdens
de les. Van den Nieuwenhuijzen: “Moet ik nu mijn
salaris met je delen?”

!!Kers:

“Chantage is het mooiste opvoedmiddel dat er is.”

!!Poelstra:

“Zebrapaden zijn voor watjes.”

Bergeijk tegen leerling: "Jouw leerproces is een
plofkip."

!!Kleijne:

“Naja, maar zes absent van de negen. Valt
nog best mee.”

!!Leerling

die te laat binnenkomt: “Sorry, we waren
bij biologie nog wat DNA aan het knippen.” Gordijn:
“Is het niet een beetje vroeg voor family planning?”

!!Halve

klas heeft geen huiswerk gemaakt.
Kamerbeek: “Jullie zijn echt net neanderthalers.”

!!Landman:

“Nou, de volgende keer gaan we het gif

drinken.”
!!Reinink:

winnen.”

“Met ‘ik weet het niet’ kun je geen oorlog
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Als echte pelgrims naar

BOEKENTIPDRIE
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‘Wát een erg boek!’
Op de middelbare school was natuurkundedocent Aad Gordijn een langzame
lezer. Hij vond het een worsteling, die
verplichte boeken. Maar het is helemaal
goedgekomen. Na zijn schooltijd is Aad
steeds meer gaan lezen en inmiddels is het
echt een hobby geworden. Hij tipt drie van
zijn favorieten (waarvan één boek tegelijkertijd heel erg is).
DOOR AAD GORDIJN

ijn om over boeken en lezen te praten

F want ik lees veel en graag, het liefst
!

fictie. Maar heel lastig om een lijst van drie
lievelingsboeken te maken! Ik heb drie erg
verschillende boeken uitgezocht. Het lijkt me
leuk om van je te horen als je door mij een
van deze boeken bent gaan lezen!

1. ZEVEN KORTE BESCHOUWINGEN OVER
NATUURKUNDE VAN
CARLO ROVELLI
Dit boek kocht ik op een
zaterdagochtend toen
ik net leraar was, nadat
ik erover gehoord had
op de radio. Ik vond het
prachtige verhalen. Omdat het boek onevenredig dun is in verhouding
met hoe mooi ik het vond, heb ik het voor
de zekerheid niet in één keer uitgelezen.
Ik heb het hoofdstuk over Einstein
voorgelezen tijdens de laatste les aan
mijn eerste zesde klas. Ter bemoediging
en motivatie. Dit gaat over een aantal
mooie kanten van mijn vak en over hoe je
daar als mens aan kunt bijdragen. Over het
maken en bewandelen van een eigen weg
en over toewijding.

2. HET HUIS VAN DE NAMEN VAN COLM TÓIBÍN
Een prachtig verhaal over Orestes,
de zoon van Agamemnon. Over
wat voorafgaat aan de vergeldingsmoord die hij pleegt op zijn
moeder Klytaimnestra en pleegvader Aigisthos. Het gaat over verwachtingen en teleurstellingen,
over onzekerheid en angst. Over
een prachtige vriendschap tussen
twee jongens die jaren samen op
pad zijn en die na hun terugkeer
anders uitpakt dan gedacht.
Het is een uiterst levendige hervertelling van een
mythologisch verhaal met veel eigen invulling en
interpretatie. Deze Ier schrijft fijn en helder met mooie
sfeer- en natuurbeelden. Mij heeft dit boek teruggesleept
in de klassieke oudheid. Bij het bezoek aan de Burcht van
Mykene tijdens de Griekenlandreis met klas 5 dit voorjaar,
zag ik het verhaal levendig voor me.

3. DE NIEUWE MAN VAN THOMAS ROSENBOOM
Dit boek is heel erg. Ik heb het
als twintiger gekocht en ik heb
het ter gelegenheid van dit stukje
niet uit de kast gehaald, zodat ik
weinig verraad. Maar dit weet ik
nog: ik kon regelmatig niet verder
lezen. Ik had dat aan het eind
van de meivakantie ook met The
Ultimate Disaster Movie van Mr.
Bean toen ik die met vrouw en
kinderen ging kijken: hij móést
van mij op pauze omdat het te erg was. Mijn dochter van
7 begreep mij en ik wijs er ten overvloede op dat het
boek van een heel ander genre is.
Te gênant gewoon als de schoonzoon de familie binnenkomt. Hoe hij behandeld wordt. Oost-Groningen begin
twintigste eeuw. Scheepsbouw. Dreigende luchten boven
de Eemshaven. Mooi tijdsbeeld. Ambitie en mislukking.
Niets vrolijks aan. Wát een erg boek.

