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Om te beginnen werd de nieuwe opbouw in januari officieel  

geopend door de burgemeester, dhr. Lamers. En dat was geen 

 moment te vroeg, want dit jaar hebben we zo’n 1600 leerlingen in 

huis. Dit heeft ertoe geleid dat ook nieuwe collega’s dit jaar hun 

 loopbaan op  Spieringshoek begonnen zijn. 

Het onderwijskundig traject is dit jaar op sectieniveau voortgezet, 

waarbij het cyclisch werken en het professionaliseringsbeleid een 

belangrijke rol spelen. Zoals verwacht mag worden, aangezien het 

een intensief traject betreft, gaat dit met vallen en opstaan.  

De  Vastenaktie was een groot succes: uiteindelijk hebben we ruim  

€ 7000 ingezameld voor stichting Kika. Op 29 september nam Rob 

van Oevelen, de voormalig rector, officieel afscheid van Spierings

hoek. Een uitgebreid verslag van dit afscheidsfeest heeft u in het 

Nieuwsbulletin kunnen lezen. 

In dit Jaarbericht vertelt onze plaatsvervangend rector Annerieke 

van Grol over het jaarthema ‘Anders zijn mag’. De ‘plussen van 

Spieringshoek’ worden vastgelegd in het plusdocument. 

Redactie

Van de redactie

De taalbeleidcoördinatoren laten verheugd weten dat er meer 

gelezen wordt op Spieringshoek en vertellen welke activiteiten we 

ontplooien in het kader van het taalbeleid. Enkele leerlingen vertellen 

wat zij van het project Jong Ondernemen vinden. Het tweedeklas

kamp nieuwe stijl – na 23 jaar in Leusden en niet zoals van oudsher 

in Rockanje – is een succes gebleken. De ouderraad heeft wederom 

een goed bezochte, interessante, algemene ouderavond georgani

seerd. 187 leerlingen hebben in 2016 hun diploma in ontvangst 

 mogen nemen. Een vwo 5leerling brengt verslag uit van zijn 

MEPavontuur. De buitenlandse reizen zijn ook dit jaar voorspoedig 

verlopen. Het oudernetwerk is uitgebreid; de vwo 4leerlingen hebben 

een leerzame voorstelling bezocht en creativiteit wordt gestimuleerd 

in het kunstatelier. 

Nou, we zijn benieuwd naar wat 2017 voor ons in petto heeft! We 

kunnen al een tip van de sluier oplichten: we hebben een nieuwe 

rector. In februari 2017 zal drs. M.M. (Michel) ter Laak zijn taken als 

rectorbestuurder van onze school oppakken. Wij zien de samen

werking met enthousiasme en vertrouwen tegemoet.

Sapana Badri

docent Nederlands/ pr

Het einde van 2016 is al in zicht. Sinterklaas en de pieten hebben de kinderen op chocolademelk 

en speculaaspoppen getrakteerd en liggen nu waarschijnlijk op een strand ergens in Spanje lekker 

bij te komen; ze hebben ook een drukke periode achter de rug. 

Wat heeft 2016 Spieringshoek gebracht? Met elkaar hebben we ook dit jaar weer geprobeerd alles 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Er waren veel gebeurtenissen en activiteiten die dit jaar tot een 

bijzonder jaar hebben gemaakt.
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Het jaarthema luidt: 
   ‘Anders zijn mag’

De rector schrijft...

Elk schooljaar kiezen we een  thema. Dat geeft ons richting in de 

vormende rol die de school heeft. We willen namelijk een school zijn 

waarin het om meer gaat dan cijfers.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dat je 

leert keuzes te maken, keuzes die passen binnen jouw ontwikkeling 

en die ervoor zorgen dat je kunt worden wie je wilt worden.

We zijn als school echter niet alleen een groep individuen, we zijn 

ook een gemeenschap, een minisamenleving. Daarin is het nodig 

dat we verder durven te kijken dan alleen naar onszelf en ons eigen 

kringetje. Dat we ons realiseren dat anders niet minder is, maar dat 

het ons juist verrijkt.

Oog hebben voor elkaar en voor elkaars verschillen is essentieel. 

Elkaar daarin respecteren is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het 

maakt dat je je thuis voelt op school, als leerling, als medewerker en 

als ouder. Dat je je gezien en gekend voelt. Dit komt je ontwikkeling, 

je groei als mens, ten goede.

Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen er mag 

zijn en behouden we die goede sfeer die zo kenmerkend is voor 

Spieringshoek.

Annerieke van Grol

plv. rector



komen. Altijd een sport om dit te voorkomen, 

maar of dat gelukt is…?

Dinsdag moesten we eerst maar eens warm 

worden met een flink ontbijt. Daarna volgde 

de tweede ronde sport en spel. Weer waren 

de weergoden ons welgezind. Op het einde 

van de middag waren de leerlingen ge

sloopt (de 27 begeleiders ook... ). Een nieuw 

hoogtepunt: met ruim 320 mensen aan de 

barbecue! Ieder op zijn eigen veld. Het was 

een prachtig gezicht hoe verschillend dit 

per veld werd aangepakt. Echt een succes. 

Later op de avond was er een disco. Al snel 

werd duidelijk dat de ruimte hier toch niet zo 

geschikt voor was. Er zaten meer kinderen 

in de speeltuin dan in de disco. De winkel 

van de disco was binnen de kortste keren 

leeggekocht. Wat kunnen die kinderen eten 

en drinken. Pas heel laat in de nacht gingen 

de laatste oogjes dicht.

Woensdag werden we weer vroeg gewekt 

door de ‘wiskundehaan’ dhr. Luchies. Inpak

ken, opruimen en naar de bussen. Vervolgens 

gingen we naar het grote zwembad in de 

buurt, waar de 

kinderen tot 13.00 

uur het stof van 

het kamp konden 

kwijtraken in het 

warme water. 

Na de lunch stapten we in de bussen en rond 

15.00 uur waren we weer bij Spieringshoek. 

Vermoeid, maar een hele ervaring rijker. 

De YMCA voldoet uitstekend aan de eisen die 

wij stellen aan een goed kamp. Voor komend 

schooljaar hebben we het kamp reeds ge

boekt. Dank aan alle begeleiders die dit alles 

weer mogelijk hebben gemaakt. Weet u dat 

er altijd ouders meegaan? Ook dit jaar zijn 

er weer drie meegegaan. Ze hebben al jaren 

geen kinderen meer op school, maar vinden 

het zo leuk! Iets voor u? Geef u op bij 

dhr. Pesch door een email te sturen naar 

e.pesch@spieringshoek.nl. Bedankt Dorzo, 

voor het sponsoren van een busje. 

We kunnen niet wachten tot volgend jaar!

Erik Pesch 

afdelingsleider 2 en 3 havo
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Tweedeklaskamp

Tweedeklaskamp, 
na 23 jaar in een nieuw jasje gestoken
Dit jaar werd gebroken met een lange traditie. Niet meer op de fiets naar de 

camping in Rockanje, maar met de bus naar Leusden! Op maandag 19 september 

stonden 291 leerlingen vol ongeduld op de parkeerplaats achter de school te 

wachten op de dingen die komen zouden. 

De ene na de andere bus kwam aanrijden 

en rond 9.15 uur vertrokken we richting de 

YMCA (uitgezwaaid door zeer emotionele 

familieleden). Het was wel even proppen met 

de bagage. De sfeer zat er in de bussen al 

goed in. 

Wat een prachtig terrein. Allemaal verschil

lende velden met zevenpersoonstenten, een 

tent voor de leiding en een recreatietent. 

Eigenlijk zijn er diverse kampen binnen het 

kamp. Elk veld had plek voor één, twee of 

drie klassen. Binnen de kortste tijd was alles 

ingericht en konden de leerlingen het kamp 

gaan verkennen. Vooral de grote speeltuin 

oefende een grote aantrekkingskracht uit 

op de leerlingen. Om 13.00 uur begonnen 

we met de spel en sportonderdelen. Elk uur 

werd er doorgedraaid naar een nieuw on

derdeel. Vooral de arrow battle, laser gun en 

zeephelling waren geliefde spelonderdelen. 

Het mooie weer maakte dit allemaal mogelijk. 

Rond 18.00 uur werd er per veld gegeten. 

Soep vooraf en vervolgens macaroni gingen 

vlot door de hongerige kelen. Zelfs de sla 

werd gegeten (Het moet niet gekker worden). 

’s Avonds was er tijd voor de kennismakings

spelletjes op het veld en een groot spel in 

het zeer donkere bos. Een hele organisatie 

om zoveel kinderen op een leuke manier 

aan de slag te krijgen. Complimenten aan de 

gymsectie! 

Dan de eerste nacht. De temperatuur daalde 

flink en alle kleren werden gebruikt om warm 

te blijven. Dit verhinderde de kinderen niet 

om toch te proberen om in andere tenten te 
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Over de grens

Om maar te beginnen met een compliment 

naar de hele groep. Nog nooit heb ik meege

maakt dat ALLE gidsen na afloop tegen mij 

zeiden dat een groep zo geïnteresseerd was, 

zo veel wist, zo veel goede vragen had en zo 

enthousiast reageerde op alles wat er werd 

verteld. Zo’n compliment zegt wel wat, kan 

ik u vertellen. Ik ga ondertussen toch ook 

alweer wat jaartjes mee op reis. 

Goed, Barcelona dus. Sinds vorig jaar weer 

op het programma. En sinds vorig jaar 

verblijven we ook in de stad zelf. Een grote 

verbetering ten opzichte van vroegere tijden, 

toen we op ruim een uur rijden zaten. Het 

hostel is gelegen in het centrum van deze 

heerlijke stad. Hierdoor gaf het de leerlingen 

dus echt goed de mogelijkheid om de stad 

Op naar Barcelona!

in zijn vele facetten te ontdekken. Overdag 

hadden we een programma samengesteld 

met een focus op kunst, cultuur en historie, 

maar ook met aandacht voor ontspanning 

en sportiviteit. Zo brachten we bezoeken aan 

Parc Güell, de Sagrada Familia, het Dalí

museum in Figueres, de Gotische wijk, 

Montjuïc en het wetenschapsmuseum Cosmo

Caixa. Maar ook een bezoek aan het strand; 

een fietstocht door de stad onder de bezie

lende leiding van een Nederlandssprekende 

gids en een discotheekbezoek in Calella 

stonden op het programma. 

En wat nou zo heerlijk was, was dat ons hos

tel in het centrum van de stad lag. Na afloop 

van al die inspannende en ontspannende 

onderdelen keerden we steeds terug in ons 

hostel, waar de goede en betaalbare restau

rantjes letterlijk om de hoek lagen! 

De leerlingen kregen van ons elke avond 

een budget om zelf op zoek te gaan naar een 

leuke eetgelegenheid. Fantastisch was het 

dan ook om achteraf alle verhalen te horen 

over de leuke restaurantjes waar ze gegeten 

hadden. 

Kortom, het was weer een feest. En ook al 

hakken twee lange busreizen binnen een 

week erin: ik heb nu alweer zin in volgend 

jaar! 

Marc Visscher

docent economie 

Alleen het weer zat deze keer een beetje 

tegen. Niet dat het echt slecht was, maar als 

je ruim twintig uur in de bus zit naar het 

zuiden van Europa, dan hoop je toch op zon

nestralen. Nee, het was overwegend bewolkt. 

Eigenlijk is dat het enige minpuntje dat ik 

kan noemen, want het was weer genieten 

geblazen! 

Ook dit jaar gingen de leerlingen uit havo 5 en vwo 5 in de week voor de herfstvakantie mee op één van 

de buitenlandse reizen. Dat die reizen een hoogtepunt in hun middelbareschoolavontuur zijn gebleken, 

wordt wel duidelijk na het lezen van de volgende reisverslagen.
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Over de grens

De volgende morgen lig ik nog steeds in  

het ziekenhuis, maar de vrolijke berichten 

stromen binnen:  Wat is het hier mooi, wat 

een lekker weer! Wel jammer dat u er niet  

bij bent, mevrouw… En van m’n collega’s:  

we hebben dit jaar echt een topgroep!  

Ik wil er zo graag bij zijn! 

Die avond zie ik ook op Facebook de eerste 

berichten en foto’s verschijnen, want in 

het restaurant hebben de leerlingen voor 

het eerst wifi. Ik lees dat ze een leuke dag 

hebben gehad, met spelletjes die “nergens op 

sloegen, maar wel heel grappig” waren; dat 

de kamers klein zijn, maar ach “we hebben 

onze eigen douche”. En dat ’s avonds hun 

lievelingseten op het menu staat, pizza! 

De dagen erna krijg ik veel schitterende 

foto’s te zien. Het weer is inderdaad top en 

dus valt alles mee. Het mountainbiken vindt 

iedereen heel tof, klimmen gaat als een malle, 

en via ferrata is heel vet, maar ook doodeng. 

Dit krijg ik natuurlijk allemaal later te horen. 

En ook ’s avonds wordt het spel Weerwolven 

heel enthousiast ontvangen. Het is natuurlijk 

ook wel heel leuk om zo’n spannend moord

spelletje in een donkere burcht boven op 

een berg te spelen. Maar als ik dan een foto 

van een mountainbiker met een schitterende 

achtergrond krijg, rolt er toch een traan over 

m’n wang….

En dan besluit ik om een treinticket naar 

Frankrijk te boeken. De leerlingen zijn zo 

enthousiast over alle activiteiten en mijn 

collega’s zijn weer zo enthousiast over de 

leerlingen. Ik wil er óók bij zijn!

En dus stap ik dinsdagavond met m’n mitella 

de jeugdherberg binnen. En hoewel de leer

lingen het echt leuk vinden dat ik er toch 

ineens ben, weet ik zeker dat ik het nog veel 

leuker vind dat ik er nog even bij kan zijn. 

Ik moet keihard lachen als ik hun verbaas

de gezichten zie als ik met een smoesje de 

kamers binnen kom vallen. Sommigen liggen 

te slapen. Toch best wel vermoeiend zo’n reis, 

maar de meesten blijven verhalen vertellen; 

zo willen ze allemaal nog wel een keertje 

mountainbiken, en is het Weerwolven “zo 

gezellig, mevrouw”. “En meneer Jacobs kan 

echt heel lekker koken, mevrouw.  We hebben 

zulke lekkere pasta gekregen, gisteren!” 

En als ik dan vraag wat ze nu eigenlijk het 

leukst vonden, roepen ze eigenlijk unaniem: 

de hike! Een wandeltocht waarin ze vuur 

moesten maken, een rivier over moesten 

steken, een toren moesten bouwen, niet 

mochten verdwalen, natuurlijk en over alles 

een echte blog moesten maken. Die middag 

zat ik dus gezellig op de kamers hun filmpjes 

te bekijken. Te gek! Vooral de leerlingen die 

in het water vallen, omdat ze schrikken van 

hoe koud dat water nu eigenlijk is… 

Die avond doen we een bonte avond waarin 

de leerlingen het opnemen tegen de docen

ten met absoluut hoogstaande spelletjes:  

flesje omgooien, olifantenrace, slagroom 

snuiven, kaartje blazen en perzikhappen. 

Ook geeft Esmee nog een danslesje, waaraan 

iedereen meedoet. Ik ga die avond met een 

heel grote glimlach naar bed!

Die glimlach gaat niet meer van m’n gezicht, 

de volgende dag in Turijn. Zingend met z’n 

allen gaan we terug. En de glimlach verdwijnt 

ook niet op de laatste dag als de leerlingen 

in het koude water gaan raften of ‘canyonin

gen’. Ik kan daar natuurlijk niet bij zijn, maar 

na het koude water mogen ze zich opwar

men aan het fornuis, waar we met z’n allen 

pannenkoeken staan te bakken. Gelukkig zijn 

de ontbrekende stukken van het paintball

materiaal even vanuit Nederland gebracht, 

waardoor we de laatste dag ook nog kunnen 

paintballen. In de regen, dat wel, maar ja, we 

hebben al zo veel mazzel met het weer. Het 

doet ons niks! En na een heel lekkere, echte 

Franse maaltijd vertrekken we ’s avonds 

alweer naar huis. Ik weet dat zeker dat ieder

een zijn hand zou opsteken als ik zou vragen 

wie er nog een keer op sportreis wil. Want 

deze reis was echt te gek en dat komt vooral 

door de te gekke leerlingen die er zelf ook 

een fantastische reis van gemaakt hebben. 

Dus collega’s, bedankt dat jullie de organi

satie zo makkelijk hebben opgepakt; 

Dhr. Van den Aardweg, bedankt dat je één 

uur voor vertrek nog snel je tas inpakt en 

meegaat. Maar echt, namens alle begeleiders: 

leer lingen, bedankt voor deze fantastische reis!

Gitte Kop Jansen

docent lichamelijke opvoeding

Een 
actieve 
reis

Terwijl alle leerlingen druk bezig zijn met het bemachtigen van het beste plekje in de bus 

en terwijl alle begeleiders de laatste spullen in de bus proppen, lig ik met een schouder 

die  ergens bij m’n sleutelbeen bungelt in het ziekenhuis. Ik bel mijn collega’s: “Laat de bus 

 wachten, ik ben er over een uurtje…! Heus!” Maar helaas, terwijl er twee coassistenten aan 

mijn  schouder staan te rukken, vertrekt de bus. Een bus vol met 56 opgelaten leerlingen, 

 enthousiaste begeleiders en heel veel sportmateriaal. 
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Over de grens

Na een korte nacht ging om een uur of zes de 

wekker. De boot was aangekomen in Harwich. 

Met de trein gingen we met kleine oogjes en 

dikke wallen naar Londen. De koffers werden 

in het hostel gezet en wij gingen gelijk door, 

Londen in. Tijdens een wandeling door een 

deel van de stad kwamen we langs beziens

waardigheden als The London Tower Bridge 

en St. Pauls Cathedral. ’s Avonds aten we met 

de hele groep bij het Hardrock Café. Vanuit 

het restaurant zijn we teruggelopen naar 

het hostel. Sommigen gingen gelijk naar bed 

en anderen bleven nog even hangen in het 

hostel.  

Op dinsdag kwamen we makkelijker dan 

gedacht ons bed uit. Na het ontbijt gingen 

we naar het British Museum en na de lunch 

maakten we een wandeling over Oxford 

Street. Nadat alle winkels leeggekocht waren, 

vervolgden we onze tocht naar het restaurant 

Bella Italia. ‘s Avonds was het weer erg gezel

Londen, 
   here we come!
Op zondagavond 9 oktober verzamelden we blij en overenthousiast op Hoek van Holland. 

Er werd veel gekletst en gelachen en op het moment dat iedereen er was, begon de reis pas 

echt. We mochten de boot op!  

lig en het werd later en later… 

Op woensdagochtend ondervonden we hier 

dan ook de gevolgen van. Maar energie 

hadden we nog genoeg! Na een bezoek aan 

het Natural History Museum, wandelden we 

langs onder andere Buckingham Palace, Lon

don Eye en Big Ben. Met pijn in onze benen, 

maar nog steeds met plezier, gingen we in 

groepjes eten. Vervolgens bezochten we de 

musical Wicked. ‘s Avonds deed iedereen zijn 

eigen ding in het hostel. 

Donderdagochtend…de laatste ochtend. 

Ogen gingen nauwelijks meer open, benen 

waren moe en ondanks dat het de laatste 

dag was, had iedereen er weer zin in. Een 

deel van de groep heeft het Arsenal Stadi

on bezocht, terwijl de rest Londen zelf ging 

 verkennen. Er werd veel geshopt, gefoto

grafeerd en rondgekeken. Na een snelle 

hap op Liverpool Street Station, gingen we 

met de trein weer richting Harwich, waar 

de boot op ons lag te wachten. Na wederom 

weinig slaap (voor sommigen geen slaap), 

arriveerden we vermoeid maar voldaan weer 

in Hoek van Holland. 

Londen, je was geweldig! 

Anouk Vliegen & Noor van Winden

vwo 5leerlingen 
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Over de grens

De weersvoorspellingen zijn goed: een lekker 

zonnetje en, heel belangrijk, droog! Iedereen 

heeft er zin in: een week geen Spieringshoek 

en geen Schiedam, maar het Louvre, de Sacre 

Coeur en Versailles. Een week lang geen 

boterhammen met kaas maar een croque 

monsieur of een sandwich jambon.

Natuurlijk werden bijna alle Parijse hoogte

punten bezocht. La tour Eiffel, NotreDame 

de Paris en Quartier Latin met z’n honderden 

restaurantjes. We hebben veel gewandeld, 

veel gefietst en we hebben met de metro 

gereisd. We zijn in Disneyland Parijs geweest, 

maar hebben ook het Louvre bezocht en 

Chateau Versailles bezichtigd. 

82 Spieringshoekers 

in Parijs Maandagochtend 10 oktober, 7.45 uur: 

we vertrekken met 76 leerlingen (58 meisjes en 

18 jongens) en 6 begeleiders naar Parijs! 

Heel veel geweldige indrukken. Maar we zijn 

ook geschrokken. Geschrokken van de vele 

honderden asielzoekers in kleine tentjes 

vlakbij Gard du Nord. Nauwelijks beschermd 

tegen de kou en vaak met heel kleine kinde

ren in hun armen. Lange rijen op plaatsen 

waar voedsel werd uitgedeeld. Dit was con

fronterend voor veel leerlingen. Wat een groot 

contrast met de dure winkels aan de Avenue 

des ChampsÉlysées waar piepkleine Louis 

Vuittontasjes voor vele duizenden euro’s 

worden verkocht en de bestuurders van twee 

Lamborghini’s ruziemaken over een parkeer

plaats. Slechts een paar kilometer verderop. 

We hebben genoten, gelachen, heerlijk ge

geten en heel veel plezier met elkaar gehad, 

maar er was ook voldoende stof tot naden

ken.

Frank de Bruin

docent wiskunde
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Wat drijft deze ouders?
De oudernetwerken van Sg Spieringshoek

Wat is het oudernetwerk; waar houdt het oudernet

werk zich mee bezig; wat drijft ouders die zich daar

voor opgeven en is het misschien wel iets voor u? 

Lees verder en wellicht geeft u zich binnenkort op.

HET BÈTA-OUDERNETWERK
In 2003 heeft Thera Kokx, afdelingsleider vwo 5 en vwo 6, het 

Bètaoudernetwerk opgezet en Edward Drost, docent schei

kunde en O&O, helpt haar al enige jaren hierbij. Voor het net

werk is ze op zoek gegaan naar ouders met een beroep in de 

bèta of medische en technische sector. Met name ouders die 

een opleiding op hbo of woniveau in deze richting hebben 

gevolgd, zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen. Inmiddels 

zijn er zo’n veertig ouders actief in dit netwerk. Hun bevlogen

heid vindt Thera Kokx bewonderenswaardig. 

Het Bètaoudernetwerk is opgestart in samenwerking met 

het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (JetNet),  

een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs, 

intermediaire organisaties en de ministeries van OC&W en EZ. 

JetNet heeft als doel om het onderwijs in de exacte vakken 

interessanter te maken voor leerlingen en hen te stimuleren 

na te denken over een vervolgstudie in deze vakken. Bedrij

ven die aan JetNet deelnemen zijn onder andere Unilever, 

Philips, Siemens, TNO, Shell en OCE. 

HET ALFA/GAMMA-OUDERNETWERK
Aangezien ook leerlingen die geen affiniteit hebben met 

bètavakken behoefte hebben aan informatie over beroepen en 

het kiezen van een opleiding, hebben Caroline van den Bergh 

(docent Engels), Netty Suiker (docent Frans) en Marianne de 

Wit (docent Engels) in 2008 het Alfa/gammaoudernetwerk 

opgezet. Voor dit netwerk zijn zij op zoek gegaan naar ouders 

met opleidingen, studies en beroepen in de Alfa/gammarich

ting. Met name ouders die een opleiding op hbo of woniveau 

in deze richting hebben gevolgd, zijn uitgenodigd hieraan deel 

te nemen. Inmiddels zijn er zo’n dertig ouders actief in dit net

werk. Dit jaar zijn Suzanne Griffioen en Marjolijn van der Stel, 

beiden docent Nederlands, de drijvende – organisatorische –  

kracht achter het Alfa/gammaoudernetwerk; de netwerk

ouders vormen uiteraard de kern van het oudernetwerk. 

Het doel van dit netwerk is het onderwijs in de alfa en 

gammavakken interessanter te maken voor leerlingen en hen 

te stimuleren na te denken over een vervolgstudie in deze 

richtingen. Het aantal jongeren dat kiest voor beroepen in de 

culturele, maatschappelijke en economische sector neemt af 

en vanuit het bedrijfsleven komen steeds meer signalen dat 

de vraag naar afgestudeerden het aanbod zal overtreffen. 
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Oudernetwerken

ACTIVITEITEN OUDERNETWERKEN
De oudernetwerken ontplooien verschillende activiteiten, maar 

ook aan initiatieven van de ouders wordt er veel waarde gehecht. 

Zo wordt in het tweede trimester ‘Chillenmetouders’ georgani

seerd, waarbij bovenbouwleerlingen gesprekken kunnen voeren 

met de netwerkouders. Tijdens excursies naar bedrijven zoals 

Unilever is gebleken dat leerlingen enorm gestimuleerd worden 

door het daadwerkelijk meemaken van (een deel van de) werk

zaamheden van een netwerkouder. Verder heeft een aantal ouders 

het afgelopen schooljaar met veel succes een gastles bij ons 

op school gegeven en leerlingen begeleid bij het schrijven van 

profielwerkstukken.

VAN DE ORGANISATIE

Suzanne Griffioen vertelt waarom zij haar werkzaamheden zo interessant vindt.

Wat vooral leuk is aan het oudernetwerk zijn de contacten met ouders en de betrokkenheid van de ouders. 

Er zijn best veel ouders die zich aanmelden om aan zo’n oudernetwerk deel te nemen en ze zijn bereid om 

hier echt wel wat tijd voor vrij te maken. Ik vind dit mooi en bewonderenswaardig, ook omdat ze enthousiast 

blijven en ik hun gedrevenheid van dichtbij mag ervaren. De leerlingen hebben niet alleen behoefte aan de 

dagelijkse realiteit van een beroep, maar genieten vooral van anekdotes die ervoor zorgen dat het beroep 

meer voor hen gaat ‘leven’. 

Als organisator kan ik de brug slaan tussen leerlingen en het leven na de middelbare school. Omdat ik 

oorspronkelijk niet uit het onderwijs kom – ik was advocate – kan ik ook in de les de brug slaan tussen wat 

de leerlingen hier op school leren en wat ze daarna kunnen verwachten. Ik merk dat leerlingen nog weinig 

weten over wat er hierna mogelijk is, wat er volgt en waar ze rekening mee moeten houden. 

En dat is nu precies wat de oudernetwerkouders ook doen. Er zijn heel veel 

ouders die met carrière twee, drie of vier bezig zijn en dus een schat aan 

informatie hebben. Ik denk dat ik de leerlingen ook wat dit betreft iets extra’s te 

bieden heb, omdat ik zelf ook ervaren heb hoe het is om na een xaantal jaren 

een ander pad in te slaan. Ik vind het heel leuk om deze ervaring met leerlin

gen te delen en ik zie dit ook bij de ouders. Zo dragen wij er met z’n allen aan 

bij dat onze leerlingen beter voorbereid zijn als ze hun eerste stap zetten in die 

spannende wereld die ze na de middelbare school tegemoet treden.  

Vorig jaar is er – zoals we in voorgaande jaren steeds gedaan 

hebben – voor onze derdeklassers vóór de profielkeuze de 

‘Bètamarkt’ georganiseerd. Dit jaar is die markt uitgebreid tot een 

gezamenlijk initiatief van beide oudernetwerken: de BètaAlfa/

gammamarkt. Een deel van de school wordt dan veranderd in 

een grote, gezellige markt met marktkramen waarin de ouders 

hun kennis en ervaring aan de man brengen.

Erik van der Pols, 

advocaat

De profielkeuze kan 

ook weleens niet aan

sluiten op het beroep 

waarin je terechtkomt. 

Guido Burcksen, National Account MGR

Het Chillenmetouders is een prachtige mix van veel energie 

geven aan kids en heel veel energie voor terugkrijgen.

Mireille van Twuijver, marktonderzoeker

Ik ben trots op mijn vak en ik vind het leuk om erover te 

vertellen. Het Chillenmetouders was leuk en ik merkte dat 

leerlingen goed reageerden op concrete voorbeelden.

Nienke Landré, business-to-businesscommunicatie

Na het afronden van de opleiding Nederlandse taal en letterkunde ben ik 

aan de slag gegaan als voorlichter, communicatieadviseur, redacteur en 

tekstschrijver/ journalist. Ik wil leerlingen laten weten dat je – binnen het 

vakgebied – heel veel kanten op kunt gaan na het afronden van je studie.

Chris Capel maakt voor het tweede jaar deel 

uit van het oudernetwerk en heeft deelgeno

men aan de Bètamarkt en het Chillenmetou

ders. Hij vindt het leuk om te vertellen over 

zijn werk en het bedrijf waar hij werkt, en 

om de leerlingen te helpen bij het maken 

van belangrijke keuzes voor de toekomst. Hij 

vindt ook de contacten met andere ouders en 

docenten erg interessant en leerzaam.
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Oudernetwerken

Bent u ook enthousiast geworden?
Voor onze oudernetwerken (Alfa/gammanetwerk en Bètanetwerk) zijn we altijd op zoek naar enthousiaste 

ouders die leerlingen willen stimuleren na te denken over hun vervolgmogelijkheden na het behalen van het 

felbegeerde diploma. In principe is er geen enkele verplichting; meedenken is al belangrijk genoeg. 

Heeft u een opleiding op hbo of woniveau gevolgd en vindt u het  leuk om hieraan mee te werken of met 

ons mee te denken, meldt u zich dan aan door een email te sturen naar t.kokx@spieringshoek.nl (Bètanet

werk) of s.griffioen@spieringshoek.nl (Alfa/gammanetwerk).

Sapana Badri

docent Nederlands/pr

Scan de QRcode 

en bekijk de film 

over het ouder

netwerk

Maarten Boudesteijn, bedrijfsfiscalist

Bij het maken van mijn studiekeuze had ik nog geen idee wat 

ik wilde doen en nu heb ik het leukste beroep van de wereld. 

Ron van Viersen

Ik zie deelname aan het oudernetwerk 

als een manier om kennis en ervaring 

door te geven aan jonge mensen die nog 

veel keuzes zullen moeten maken in hun 

leven.

Martin Venster

Als ik er zelf aan kan bijdragen dat studenten meer 

begrip krijgen voor werkelijke redenen van de 

studievakken door de koppeling daarvan aan de 

praktijk, dan vind ik dat we succes hebben vanuit 

het oudernetwerk.

Karel Sloos, psycholoog

Ik denk dat het heel leuk is om aan leerlingen te ver

tellen over alle keuze momenten die bepaald hebben 

waarom ik links of rechtsaf ben gegaan – soms toeval

lig, soms berekenend – om te komen waar ik nu ben. 



Het puberbrein, 
een feest van herkenning!
DE ALGEMENE OUDERAVOND

Dinsdag 22 november 2016, 

algemene ouderavond op 

Spieringshoek met als thema  

‘Het puberbrein’ door Ankie 

 Remijn.

Zeker 350 ouders druppelden langzaam de 

aula binnen in de hoop iets meer te weten 

te komen over dat ingewikkelde puberbrein.  

Wat een geweldige opkomst weer dit jaar.

Na een korte inleiding door Marco Pape, de 

voorzitter van de ouderraad, startte Ankie Re

mijn met haar verhaal. Na jarenlang voor de 

klas te hebben gestaan is ze in 2007 gestart 

met haar bedrijf Investeren in Leren. Naast 

het begeleiden van diverse huiswerkklassen 

geeft ze lezingen aan ouders, docenten en 

leerlingen, en coacht ze pubers. 

Op een inspirerende, humoristische en zeer 

informatieve wijze gaf ze de ouders tips om 

hun kind te begeleiden, met name bij het 

maken van huiswerk. Aan de hand van vier 

stoelpoten, Brein, Plannen, School en Motiva

tie gaf ze ons handvatten om onze kinderen 

te helpen. Door middel van filmpjes en prak

tijkvoorbeelden liet ze ons inzien hoe belang

rijk het nemen van de regie door ouders, en 

het stellen en handhaven van regels is. Een 

puber heeft zeker hulp nodig bij het plannen 

op de lange termijn, dat kan het puberbrein 

gewoonweg nog niet.

Ze stimuleerde het gebruik van een ouder

wetse papieren agenda, met name vanwege 

het feit dat kinderen hierdoor niet in de ver

leiding komen te gaan surfen op het internet 

als ze bijvoorbeeld in SOM hun huiswerk 

gaan bekijken. Een papieren agenda is ook 

overzichtelijker en de puber kan hierin een 

planning maken door het leerwerk op te 

delen. Dit leverde een leuke discussie op met 

ouders in de zaal. Ook de ‘Salami’ en ‘Pomo

doro’ methode zijn een goed hulpmiddel om 

effectief huiswerk te maken. 

Er werd volop gelachen en instemmend 

geknikt door de ouders in de zaal. Zeker toen 

het verschil tussen jongens en meisjes be

sproken werd en Ankie vertelde dat we voor

al niet moeten vergeten onze pubers positief 

te benaderen. Dat werkt vele malen beter dan 

alleen de negatieve punten te benoemen. 

Binnenkort komt er een nieuw boek uit van 

Ankie Remijn, waarin alles uitvoerig aan 

de orde komt. Tevens vertelde Ankie dat ze 

een voorbeeld van planning voor onder en 

bovenbouw zal mailen, die de school op de 

website zal zetten.

Wat een inspirerende en energieke spreek

ster is Ankie; de avond vloog dan ook voorbij. 

De ouderraad kijkt terug op een zeer ge

slaagde avond, alle 350 stoelen waren bezet! 

Fijn om als ouderraad zo veel betrokken 

ouders te mogen vertegenwoordigen.

De ouderraad

Algemene ouderavond

Sg Spieringshoek    13
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Groep 8 op bezoek

De basisschoolmiddag 
2016Op donderdag 24 november om 12.15 uur verzamelen 68 brugklasleerlingen 

en 33 docenten zich voor een laatste briefing over de basisschoolmiddag. 

Vanaf 13.00 uur zullen 751 groepachtleerlingen samen met hun meesters en juffen 

Spieringshoek binnenstromen voor een eerste bezoek. Wat een happening wordt dat weer!

Onze brugklasleerlingen trekken trots hun 

Spieringshoekshirt aan, nemen het bordje 

met de naam van hun basisschool erop in 

de hand en lopen naar buiten om bij het hek 

‘hun’ basisscholen op te wachten. Om 12.45 

uur komt de Singel uit Schiedam als eerste 

aan, op de voet gevolgd door de bussen met 

leerlingen uit Albrandswaard en natuurlijk 

de leerlingen van scholen uit Vlaardingen en 

Schiedam, die op de fiets of te voet komen. 

Het is net echt: rustig op je beurt wachten 

voor een plekje in de fietsenstalling en 

samen met je vrienden en vriendinnen naar 

binnen gaan. Vandaag gebeurt dat natuurlijk 

niet voordat je met jouw groep 8 op de foto 

bent geweest (zie de foto’s op de website van 

Spieringshoek). De jassen worden netjes aan 

de kapstokken gehangen en ja… dan toch 

echt dat heel grote gebouw in. Onze brug

klassers wijzen hun groepen vol enthousias

me de weg en gaan richting het lokaal waar 

eerst een informatieles wordt gegeven. In 

deze les leggen docenten van Spieringshoek 

uit wat er allemaal anders is op de middelba

re school in vergelijking met de basisschool. 

Ook worden onze brugklassers geïnterviewd; 

zij kunnen natuurlijk het allerbeste vertellen 

hoe het nu echt is op een nieuwe school. 

Na deze informatieles gaat de bel en gaan 

alle groepen op pad om het volgende lokaal 

te vinden. Voor sommigen is dit een hele klim 

van de eerste naar de vierde verdieping! In 

het nieuwe lokaal krijgen de groep 8leer

lingen een lesje over een vak dat zij op de 

basisschool nog niet hebben, bijvoorbeeld 

Frans, Spaans, wiskunde en Onderzoek & 

Ontwerpen (O&O). Hierna volgt nog een keer 

de bel en wisselen alle leerlingen van vak en 

lokaal. Ook dit lijkt eigenlijk best echt: door 

de drukte heen de goede weg vinden. Tijdens 

de laatste les van de middag krijgen de leer

krachten van groep 8 de groepsfoto mee, die 

aan het begin van de middag is gemaakt. Een 

leuk aandenken voor in hun eigen vertrouw

de lokaal op de basisschool.

En dan is de middag zomaar weer om. De 

brugklassers brengen hun groep terug naar 

de kapstokken en begeleiden hen naar de 

fiets of bus. Met een hand voor de meester 

en een zoen voor de juf nemen ze afscheid. 

En wat zijn wij trots op onze leerlingen. Nog 

maar zo kort bij ons op school en nu al de 

gangen door alsof ze nooit anders hebben 

gedaan. Super!

Spieringshoek organiseert de basisschool

middag al heel wat jaren. Het is een ontzet

tend gestroomlijnd geheel en dat is natuur

lijk iets om trots op te zijn, maar een goed 

geoliede machine als deze loopt natuurlijk 

alleen maar op de inzet van heel veel betrok

ken partijen. Wat fijn dat wij op school zo veel 

leerlingen en collega’s hebben, die samen 

een nieuwe lichting brugklassers een kijkje 

in de keuken hebben gegeven van de leukste 

school van Nederland. Volgend jaar weer?

Caroline van den Bergh

afdelingsleider brugklas en vwo 4

Een bezoekje van ‘enkele’ 
groepachtleerlingen
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Plusdocument

Een voorsprong hebben bij de vervolgopleiding

Het plusdocument 
Afgelopen schooljaar hadden we iets nieuws op Spieringshoek: onze examenkandidaten 

ontvingen naast het diploma en de cijferlijst ook het plusdocument.

Nu is misschien niet bij iedereen bekend 

wat zo’n document precies inhoudt. Het is 

een document waarin de brede persoonlijke 

vorming van leerlingen is vastgelegd. Het 

plusdocument maakt zichtbaar wat de leer

ling naast het vaste curriculum heeft geleerd 

en aan ervaringen heeft opgedaan. Het is de 

bedoeling dat het plusdocument een aanvul

ling vormt op de cijferlijst.

Om onze school goed voor te bereiden op 

de invoering van het plusdocument, hebben 

wij deelgenomen aan een project om van 

gedachten te kunnen wisselen met scholen 

die hier al ervaring mee hebben. Samen 

met Thera Kokx (afdelingsleider) en Petra 

Eygendaal (decaan) hebben we erover nage

dacht hoe dat document op Spieringshoek 

eruit zou moeten gaan zien. Vervolgens is 

het besproken in de school. Het document is  

enthousiast ontvangen door de leerlingen, de 

docenten, de mr en de ouderraad.

We vinden het als school belangrijk dat 

zowel vwo als havoleerlingen aan een brede 

vorming werken. We denken dat het plus

document hierin een stimulerende rol heeft. 

De huidige onderwijsstructuur van onze 

school met de verschillende soorten klassen 

biedt hierin ook ruimte voor zowel havo als 

vwoleerlingen. Daarnaast is het voor de 

school van belang dat het plusdocument een 

bijdrage kan leveren aan het voldoen aan de 

toelatingseisen/selectiecriteria die het ver

volgonderwijs stelt, en zo bijdraagt aan een 

goede overstap naar het vervolgonderwijs.

We pakken het stapsgewijs aan. Dat betekent 

dat we gestart zijn met de eindexamenkan

didaten en er alleen activiteiten op het plus

document staan, waar de school duidelijk 

bemoeienis mee heeft gehad. Dat is in ieder 

geval voor alle leerlingen de maatschappe

lijke stage en daarnaast diverse activiteiten 

die getuigen van een extra persoonlijke en 

cognitieve ontwikkeling, zoals het mrlidmaat

schap. In de toekomst willen we kijken of we 

geleidelijk aan kunnen bouwen aan extra’s 

 
 
Plusdocument * 
uitgegeven door Sg Spieringshoek te Schiedam     
 «Stamgroep»/«Individuele_mentorafk» 
 
«Naam» heeft tijdens haar schoolloopbaan deelgenomen aan: 
 

 
«Naam» verklaart dit document naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Handtekening eindexamenkandidaat: …………………………………….  
 
Datum: …………………………………. 
 
 
*Dit plusdocument is een persoonlijk document waarin succesvol afgeronde programma’s, stages of andere 
schoolgerelateerde activiteiten staan vermeld. Onderliggende werkstukken, verslagen, certificaten e.d. worden door 
de leerling zelf beheerd. 

Type activiteit Activiteit Afgerond Judicium Landelijk 
gecertificeerd 

Algemeen 
school 
gerelateerde 
activiteit 

Maatschappelijke stage 
In 4 havo en 5 vwo gaan de 
leerlingen gedurende 30 uur aan 
het werk bij een maatschappelijke 
organisatie: 

o Tutor	brugklas	
o begeleiding	tweedeklaskamp	
o junior	KWT-docent	
o anders…	

ja/nee Voldoende / 
goed 

 

Cognitieve 
extra’s 

· Anglia	
· Delf	

Extra	vak	in	de	onderbouw:	
· Klassieke	talen	
· Spaans	
· O&O	
· Drama	
· Sport	

Extra	vak	in	de	bovenbouw:	
 
· Kangoeroe	
· Olympiade	vak:	
· MEP	

o Regionaal	
o Landelijk	

· PWS	Award	nominatie	
· PWS	Award	

o Sg	Spieringshoek	
o Landelijk:		

· Junior	medschool	
· Project	Jong	Ondernemen	

ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
 
 
 
 
 
 
ja/nee 
 
 
 
ja/nee 
 
 
 
 

Voldoende / 
goed 

√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

· Leerlingenraad:	
o voorzitter	
o secretaris	
o lid	
· Lidmaatschap	mr	
· Schoolkrant:	
o hoofdredacteur	
o redactielid	
· Muziek	extra	
· Kunstatelier	

   

voor meer leerlingen en zouden we ook aan 

het einde van de derde klas willen inventa

riseren aan welke activiteiten een leerling 

heeft deelgenomen en, indien van toepassing, 

met goed gevolg heeft afgesloten. 

Kortom, het plusdocument maakt het diploma 

compleet.

Annerieke van Grol

conrector onderwijs en kwaliteit
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Creatief

In een periode van tien weken krijgen de 

leerlingen de kans om nieuwe technieken te 

leren, zoals beeldhouwen in speksteen, mal

len maken van gips, solderen, etc. Technieken 

waar in de lessen beeldende vorming niet 

altijd tijd voor is. Maar leerlingen kunnen 

ook aan eigen projecten werken of zichzelf 

verbeteren in de technieken die al bekend 

zijn, bijvoorbeeld portrettekenen.

Kunstatelier 
op Spieringshoek
Het kunstatelier is inmiddels een begrip op Spieringshoek geworden. Op maandagmiddag 

kunnen leerlingen uit alle leerjaren van 15.00 tot 17.00 uur creatief bezig zijn.

Gemiddeld volgen vijftien leerlingen het 

kunst atelier en ze zitten van de eerste klas  

tot 6 vwo bij elkaar. De sfeer is informeel met  

een kopje thee en een koekje, dus de leer

lingen kunnen elkaar beter leren kennen  

en vriendschappen ontwikkelen. 

Door de kleine groep is ook een inten sievere 

begeleiding van mevr. Van Eck en mevr. 

Beesems mogelijk. 

Spieringshoek faciliteert de materialen en 

gereedschappen die nodig zijn voor het 

kunstatelier, zodat hier voor de leerling geen 

kosten aan verbonden zijn.

Karin Beesems

docent beeldende vorming



Theater

Op 3 oktober zijn de leerlingen  van vwo 

4 naar het Theater aan de Schie geweest 

voor ‘Jihad: de voorstelling’. In  januari 

2017 zal ook havo 4 de voorstelling be

zoeken. Spieringshoek heeft besloten om 

deze voorstelling te gaan  bijwonen met 

leerlingen om antwoord te kunnen geven 

op de vraag: waarom wordt iemand een 

jihadist? De voorstelling laat zien hoe 

jihadisten denken en hoe het zover komt. 

Na de voorstelling bespreken ze dit in  

het theater na en op school besteden we 

er in de lessen ook nog tijd aan.

U leest hieronder wat de leerlingen 

ervan vonden.

In dit theaterstuk maakten we kennis met 

drie moslimjongeren die afreizen naar Syrië: 

Ismael, die zich in Nederland niet thuis voelt; 

Reda, die vechten in Syrië wel tof leek te 

vinden en Ben, de geradicaliseerde moslim 

van het drietal. Gedurende de voorstelling 

volgden we iedere stap die hen van Neder

land naar Syrië bracht. We zagen hoe ze zich 

voorbereidden (terwijl ze Call of Duty speel

den). Hoe ze droomden van een heroïsche 

strijd die betekenisvol zou zijn. Hoe ze zich 

voorstelden dat ze konden wonen in een land 

waar ze werkelijk thuishoorden en een plek 

konden vinden. We zagen ook de problemen 

onderweg, van Schiphol tot het regelen van 

vervoer in Turkije naar Syrië. Het belangrijk

ste was echter dat we gedurende de reis deze 

drie vrienden leerden kennen. Hun verhalen, 

ervaringen en herinneringen kwamen langs 

en lieten iets zien van de mens achter de 

jihadist. 

Het meest confronterende voor onze scholie

ren was toch de confrontatie met de realiteit 

Jihad: de voorstelling 

in Syrië. Zo beschreef een van hen: ‘Het meest 

aangrijpende moment vond ik het moment 

dat ze een kerk binnenkomen om te schuilen 

voor een kogelregen, voor hen bedoeld, en 

dan zien ze een man met zijn dode vrouw in 

zijn armen, die voor haar zingt.’ In de voorstel

ling was dit een keerpunt: kennen wij onze 

vijand wel? Is deze man die hier om zijn 

vrouw rouwt, wel onze vijand? Zijn zij niet net 

als wijzelf? Andere scholieren hadden een 

ander moment dat ze het aangrijpendst von

den. Het sterven van Reda, de meest onnozele 

jihadist in een Spidermanpyjama, wekte 

emotie op. ‘Als er een jihadist is die het niet 

verdiende om te sterven, dan hij wel. ’ Toch 

zagen de scholieren hier ook iets moois in, 

want het opende wel de ogen van een andere 

jihadist, Ismaël, die zich de vraag stelde of ze 

wel op het goede pad zaten.

Hoewel de naam van de voorstelling doet 

vermoeden dat het om iets uiterst serieus 

gaat, brachten de acteurs dit thema op zowel 

komische als tragische wijze over. Dit bleek 

een geslaagde manier te zijn om de aandacht 

van scholieren erbij te houden. Momenten 

waarop we samen konden lachen, wisselden 

zich af met emotionele thema’s. We leerden 

ook dat niet iedere jihadist hetzelfde is. 

Natuurlijk, er zijn diegenen die uiterst gera

dicaliseerd zijn, maar er zijn ook diegenen 

die zich simpelweg niet realiseren wat hen 

te wachten staat. Of diegenen die zich niet 

welkom voelen in Nederland en op zoek zijn 

naar een nieuw thuis. Wellicht een geïdeali

seerd thuis? 

Al met al was het een geslaagde voorstelling. 

Dit belooft dus wat wanneer in januari havo 4 

naar de voorstelling zal gaan!

Stefan Dijkstra

docent maatschappijleer/MAW
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Europees Parlement

Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het 

 Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het 

MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de 

 mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen 

voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie. In de 

rol van ‘Europarlementariërs’ maken de jongeren kennis met het com

plexe proces van Europese besluitvorming en krijgen ze inzicht in het 

belang van de samenwerking tussen de verschillende EUlidstaten.

Europarlementariër 
voor een week

Hieronder volgt een verslag van de 

MEPervaring van een vwo 5leerling. 

Zijn afdelingsleider, Thera Kokx, is heel 

trots op hem.

Na zowel de schoolronde als de regionale 

ronde overleefd te hebben, mocht ik als enige 

gedelegeerde van Spieringshoek naar de 

nationale ronde van het Model European  

Parliament (MEP). Samen met negen andere 

gezellige mensen uit de regio Rotterdam 

vertegenwoordigde ik de delegatie Polen. 

Zelf zat ik in de Commissie Regionale Ont

wikkeling, waarin ik mij bezighield met het 

verbeteren van het integraal beleid tussen  

de lidstaten van Europese Unie.

Op zondagochtend vertrok ik met de trein 

naar Amsterdam, omdat ik daar twee dagen 

lang zou gaan vergaderen met mijn commis

sie, maar dat zou pas op maandag en dinsdag 

zijn. Op zondag had ik namelijk iets anders. 

Omdat in mijn commissie iedereen uit een 

andere provincie kwam, hadden we die dag 

een teambuildingmiddag. We verzamelden op 

station Zuid en gingen daarna met z’n allen 

naar een school om daar vervolgens salsales 

te krijgen. Nou is dansen niet echt mijn ding, 

maar het was uiteindelijk wel lachen met 

iedereen en aangezien je met elkaar moest 

dansen, leerde je iedereen wel kennen! 

We hebben hierna ook nog een rondvaart 

gedaan door de grachten van Amsterdam en 

daarna een hapje gegeten, wat supergezellig 

was. Ik verbleef drie dagen in Amsterdam en 

zat daarom in een heel leuk gastgezin samen 

met een jongen uit Limburg. Iedere ochtend 

wakker worden op de bovenste verdieping 

van een heel mooi grachtenpand in de bin

nenstad was dan ook zeker geen straf. Ik kon 

het snel al heel goed vinden met iedereen 

en als we dan op maandag en dinsdag na 

acht uur per dag vergaderen eindelijk klaar 

waren, gingen we met z’n allen nog even iets 

doen in de stad, wat heel gezellig was.

Op woensdagochtend moesten we helaas 

alweer weg uit Amsterdam, want we gingen 

per trein naar onze tweede en laatste bestem

ming: Den Haag. In Den Haag zouden we ook 

nog drie dagen verblijven; we sliepen met 

alle MEP’ers (ruim 150 man) die meededen in 

het StayOkay Hostel. Daar kwamen we weer 

als de Rotterdamse delegatie bijeen (ieder

een zat in een andere commissie en dus ook 

in een andere provincie). We waren na de 

regionale ronde allemaal goede vrienden ge

worden, dus het was een groot feest toen we 

weer herenigd waren. We moesten onszelf na 

aankomst in het hostel snel in een pak hijsen 

en toen vertrokken we naar het Binnenhof 

voor de officiële opening in de Eerste Kamer; 

het was echt supertof om daar te zitten.

Op donderdag en vrijdag hadden we de  

plenaire vergadering waar alle wetsvoorstel

len van alle commissies werden besproken. 

We zaten in de oude Tweede Kamer. Hierin 

debatteerden we en stemden we dus ook 

over die resoluties, wat soms wel heel erg 

lang duurde… 

Al met al waren het heel gezellige dagen 

waarin ik heel veel mensen heb leren kennen 

en nieuwe vriendschappen heb gesloten. 

Deze bijzondere week was naast gezellig ook 

heel erg uitputtend, maar ik ben een ervaring 

rijker en ik had dit voor geen goud willen 

missen!

Pim van Dorst

vwo 5 leerling



TaalTaalbeleid 
op Spieringshoek 
in de lift
‘Slechte woordenschat nekt de leerlingen’; ‘Leerlingen lezen 

tegenwoordig niet meer’; ‘De zinnen die leerlingen produceren zien 

er soms niet uit’; ‘Leerlingen moeten beseffen dat taalverzorging 

niet stopt wanneer de les Nederlands ten einde is.’

Hierboven staan zomaar wat opmerkingen 

die gehoord zijn in de media én op menig 

school. Soms ook op Spieringshoek. Op onze 

school merken we dat sommige leerlingen 

minder goed scoren op het gebied van 

taalvaardigheid en woordenschat dan we 

misschien zouden verwachten. Hoe komt dat 

en vooral: wat kunnen we eraan doen?

Met deze vragen in ons achterhoofd zijn 

we op Spieringshoek plannen gaan maken, 

ongeveer twee jaar geleden. Inmiddels is 

taalbeleid een begrip bij ons op school.

WOORDENSCHAT VERGROTEN
Het is bij ons op school gebruikelijk dat 

iedere leerling altijd een leesboek bij zich 

heeft. Het leesboek kan de leerling pakken na 

een toets of tijdens een invaluur. We zijn van 

mening dat lezen bijdraagt tot de woorden

schatvergroting. Bovendien is lezen leuk!

Ook gebruiken wij sinds een aantal jaren 

‘het woord van de week’. Elke week staat een 

ander woord centraal. Dit woord is actueel, 

omdat het in de media gebruikt wordt, of 

nuttig omdat het een schooltaalwoord is. De 

woorden komen vaak voor in examens. Het 

is belangrijk dat leerlingen weten wat de 

woorden betekenen, want hoe kunnen ze 

een opdracht uitvoeren als ze niet begrijpen 

wat er eigenlijk gevraagd wordt? Leerlingen 

schrijven de woorden op in hun schrift en af 

en toe wordt erop teruggegrepen. Vooral in 

de brugklas werkt dat goed en zijn leerlingen 

daar enthousiast over. 

NIEUWE BIBLIOTHEEK
Als je leerlingen stimuleert om meer te lezen, 

moet je daar natuurlijk wel de middelen 

voor aandragen. Met trots presenteren wij 

onze nieuwe bibliotheek: een fijne plek waar 

leerlingen binnen kunnen lopen als ze op 

zoek zijn naar een nieuw boek. De leeslijst 

voor zowel onder als bovenbouw is recent 

aangevuld en vernieuwd. Wij hebben als doel 

om van elk boek uit de lijst minstens één 

exemplaar te hebben staan. Van populaire 

boeken hebben we meerdere exemplaren. We 

hebben echter niet alleen boeken voor Ne

derlands staan. Ook boeken voor de vakken 

Frans, Duits en Engels zijn alom vertegen

woordigd. Naast boeken kunnen leerlingen 

hier ook verschillende kranten en vakbladen 

inzien, zoals nrc.next en de Quest. De plannen 

zijn er om te werken met themaweken, zoals 

Valentijnsdag of Kerstmis. Ook wordt er extra 

aandacht besteed aan de Jonge Jury en recla

me gemaakt voor nieuw uitgegeven boeken. 

Het is erg leuk om te  merken dat al onze 

inspanningen ook echt vruchten afwerpen: er 

worden gemiddeld meer boeken uitgeleend 

dan in de jaren ervoor!

TAALVERZORGING
Een andere pijler van het taalbeleid, waar wij 

ons op willen richten, is taalverzorging. We 

merken dat er soms op school het idee heerst 

dat taalverzorging alleen bij het vak Neder

lands hoort en dat het schoolbreed minder 

van belang is. Dan kan het dus voorkomen 

dat een leerling tijdens de lessen Nederlands 

wel precies volgens de (spelling)regels werkt, 

maar dat bij andere vakken niet doet. Dat kan 

natuurlijk niet de bedoeling zijn! Leerlingen 

moeten beseffen dat taalverzorging school

breed ingezet moet worden. Wij willen graag 

onze leerlingen aanleren goed te spellen en 

te formuleren, zodat ze straks buiten school 

ook goed voor de dag zullen komen. 

SPELLINGDICTEE HAVO 3 EN VWO 3
Een initiatief dat wij genomen hebben in  

het kader van taalverzorging, is het spelling

dictee in havo en vwo 3. Een paar keer per 

jaar wordt een dictee werkwoordspelling 

afgenomen. Wanneer een leerling bij het 

eerste dictee geen fouten maakt, hoeft hij of 

zij de volgende keer niet mee te doen: hij/zij 

heeft namelijk al ‘bewezen’ dat de spelling

regels goed in het hoofd zitten! Aan het eind 

van elk trimester staat er op de cijferlijst een 

O(nvoldoende) of een G(oed). Wij hopen uiter

aard op allemaal ‘Goed’. Natuurlijk willen we 

ook docenten scherp houden. Daarom is er 

speciaal voor hen iedere week een ‘spelling

quiz’ om uptodate te blijven!

MAAND VAN DE…
Toch bestaat taalverzorging natuurlijk niet 

alleen uit de juiste werkwoordspelling. Ook 

het juist formuleren van zinnen en het juiste 

gebruik van leestekens hoort daarbij. Daarom 

is er sinds 14 november iets nieuws op 

 Spieringshoek: ‘De maand van de…’.

In deze maand besteden we schoolbreed 

 aandacht aan een onderdeel van taalverzor

ging. Dit doen we ook weer om het bewustzijn 

van een juiste taalverzorging te stimuleren. 

Deze maand staat de hoofdletter centraal. 

Op pakkende posters die door de hele 

school heen hangen staat kort uitleg over 

waarom we dit met z’n allen doen en hoe het 

hoofdletter gebruik op de juiste manier wordt 

toegepast. De bedoeling is dat iedere docent 

hier in de klas op let. Bij schrijfvaardigheid 

wordt er dus gekeken of de zinnen met een 

hoofdletter beginnen en of (eigen)namen 

juist gespeld zijn. 

Het werken aan taalbeleid is een proces….

stukje bij beetje proberen we onze leerlingen 

taliger te maken. Dat is een aardige klus, 

maar met z’n allen komen we er wel. Lang

zaam zien we een verbetering ontstaan waar 

we trots op mogen zijn. Het zou fijn zijn als de 

citaten aan het begin van dit artikel in de toe

komst positiever gaan uitvallen. Niet: ‘Slechte 

woordenschat nekt leerlingen’ maar:

‘Goede woordenschat verrijkt leerlingen’. 

Want dat dit waar is, weten we allemaal!

Machteld Larooij en Erik van Nieuwenhoven

taalbeleidcoördinatoren 
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Jong ondernemen
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De leerling als ondernemer 

Project Jong Ondernemen
4 havo management & organisatie

Vorig schooljaar zijn we in 4 havo bij het vak M&O gestart met het project ‘Jong Onder

nemen’ (PJO). Leerlingen starten hun eigen bedrijf op en gaan een product of dienst in de 

markt zetten. Ze schrijven een ondernemingsplan en werken hun ideeën uit.

Belangrijke doelen en voordelen van dit pro

ject zijn: meer uitdaging voor de havoleerlin

gen, koppeling met het bedrijfsleven en maat

schappelijke organisaties, betere aansluiting 

op het hbo, ontwikkelen van vaardigheden/

competenties en resultaatgericht werken. 

Centraal staat de ondernemerskant van het 

economisch spectrum. Leerlingen maken 

kennis met het ondernemerschap en werken 

aan ondernemersvaardigheden. Bovendien 

past het project binnen het beleid van de 

school om de havo meer te profileren.

Zowel vorig schooljaar als dit schooljaar heb

ben echte ondernemers een les verzorgd over 

hun ‘leven als ondernemer’. Het waren lessen 

met veel nuttige tips voor onze aanstaande 

ondernemers. 

  

 

SUIKER OP EEN STOKJE

Hiernaast een voorbeeld van een 

succesvol project van afgelopen 

schooljaar: S.O.E.S (suiker op een 

stokje). De leerlingen hebben vooraf 

hun product ‘getest’ bij de docenten en 

later ook verkocht tijdens het 

Open Huis en de Vastenaktie. 
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Jong ondernemen

Deze leerlingen vertellen hieronder 

in hun eigen woorden over hun 

 ervaringen met dit project.

PROJECT S.O.E.S.

Wij zijn Danyon en Julia uit havo 5. Wij 

gaan u wat vertellen over het project 

Jong Ondernemen, dat wij vorig jaar 

hebben gedaan. Het begon allemaal 

met een les van een echte onderne

mer. Hij was een ontwerper van logo’s. 

Hij was enthousiast over het zelf on

dernemen en zorgde meteen voor en

thousiasme in de klas. Daarna gingen 

we zelf aan de slag. Elke derde les van 

de week was projectdag; dan mochten 

wij werken aan ons eigen project. In 

de eerste week vormden we groep

jes en gingen we brainstormen over 

goede ideeën. Toen had iedereen 

een  eigen plan, zoals de McDrive, 

lootjes verkopen, een FIFAtoernooi, 

project SOES en wafels verkopen aan 

ouderen. Wij zijn van project SOES. 

Het staat voor ‘suiker op een stokje’. 

Wij verkochten suikerspinnen in de 

pauzes en tijdens speciale dagen op 

school. Een deel van de winst ging 

naar een goed doel.

Wat fijn is bij dit project, is dat je alles 

wat je leert in de les, kan toepassen 

in de praktijk. Hierdoor leer je de 

lesstof beter. Je maakt deze opdracht 

in een groep, wat ervoor zorgt dat je 

echt samen leert werken. Je moet een 

ondernemingsplan schrijven, waar

door je echt leert nadenken over wat 

je doet en je geeft aan het einde een 

presentatie over wat je heel het jaar 

gedaan hebt. Leerlingen vinden dat 

nog weleens eng, maar ze staan nu 

met een groep voor de klas, waardoor 

ook deze leerlingen wat durven te 

zeggen. Wij hebben deze lessen tot 

ons genomen als goede leerervaring.

Danyon Hakvoort en Julia de Haas 

havo 5leerlingen 

Ook wij als docenten hebben veel plezier  

aan dit project. Het brengt de wereld ons 

klaslokaal binnen, maar ook omgekeerd 

en dat maakt het project voor ons ook heel 

boeiend. Bovendien is het een mooie manier 

om leerlingen met ondernemerschap in aan

raking te laten komen en in een handelsland 

als Nederland is dat geen overbodige luxe. 

Wellicht dat u een van onze leerlingen de 

komende jaren terugziet in de Quote 500!

Rosita Meulemans

docent management & organisatie 

Marc Visscher 

docent management & organisatie 

Baris Pelit 

coördinator PJO

PROJECT POOLTAFEL

Dit jaar zijn wij begonnen met het 

project Jong Ondernemen. Dat houdt 

in dat we met een klein groepje een 

eigen bedrijf gaan starten met als 

doel zo veel mogelijk winst te beha

len om deze te doneren aan een goed 

doel. Na het vormen van ons groepje 

met behulp van de ondernemerstest 

zijn we begonnen met het brainstor

men. Na een paar lessen goed te heb

ben nagedacht en buiten school ook 

afgesproken te hebben, zijn wij op het 

idee gekomen om een pooltafel in de 

school neer te zetten. 

Wij hebben met de verkoper van de 

pooltafel gesproken en hebben een 

deal met hem gesloten. Wij hebben 

de pooltafel in bruikleen en na afloop 

van het project krijgt de verkoper een 

deel van de winst. Op dit moment zijn 

wij vooral bezig met het financiële 

aspect van het project. Wij vinden dit 

een heel leuk project om mee bezig 

te zijn, omdat je in een korte tijd echt 

kan zien hoe een eigen bedrijf in 

elkaar zit en je de dingen die je in de 

les leert ook in praktijk kan brengen. 

De dingen die wij lastig vinden binnen 

het project is alle mensen van ons groep

je goed aan het werk te zetten en ervoor 

te zorgen dat ze op tijd hun taken af 

hebben. Kortom, wij vinden het een heel 

interessant en leerzaam project en heel 

leuk om te doen. 

Bas de Jong & Ryan de Koning

havo 4leerlingen

Ook dit jaar zijn er weer enthousiaste ondernemers aan de slag gegaan met 

hun producten en diensten. Onderstaand het verhaal van een groepje uit 

het lopende schooljaar.
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Een emotioneel moment was ook dit jaar 

weer, toen de eindexamenleerlingen de aula 

binnenkwamen. Bij het binnentreden onder 

aanzwellende muziek gingen alle vijfhonderd 

aanwezigen staan om de kandidaten van een 

luid applaus te voorzien. Het viel hierbij op 

dat menig trotse vader of moeder een traan

tje moest wegpinken.

De rector en afdelingsleiders spraken de 

leerlingen warm toe en memoreerden aan de 

buitenlandse reizen, de veelgehoorde smoes

jes bij het te laat komen en de leerlingen die 

hun bij waren gebleven. Bovendien schetsten 

zij de leerlingen een mooie toekomst voor nu zij 

deze prachtige prestatie neergezet hebben. 

Ook onze leerlingen kregen de gelegenheid 

om te vertellen hoe zij de afgelopen jaren 

Spieringshoek hadden beleefd. Danilo Ver

Geslaagd 
in 2016

Donderdag 7 juli was het weer zover: de diploma-uitreikingen van havo en vwo voor onze school. In een 

sfeervolle aula zorgden de eindexamenleerlingen van havo en vwo ervoor dat familie, vrienden en andere 

belangstellenden getuige konden zijn van het feit dat zij na jarenlang hard werken hun welverdiende 

diploma in ontvangst mochten nemen. Op deze mooie zomerdag ontvingen 187 leerlingen hun diploma.

boom (V6) en Demi Jongste (V6) deden dat 

met veel verve. Michelle Gray, Elena van der 

Vlugt, Alexander van der Vlies en Geoffrey 

Westbroek uit H5 onderbraken de speech van 

dhr. Pelit en gaven op ludieke wijze weer hoe 

zij hun tijd op Spieringshoek hadden beleefd 

en wat ze van hun mentoren vonden. De leer

lingen die een bijzondere prestatie hadden 

neergezet, ontvingen daarvoor een prijs en 

werden toegesproken door hun vakdocent. 

Het jaarboek kregen de leerlingen mee als 

herinnering aan hun jaren op Spieringshoek.

De diplomauitreiking werd opgesierd door 

Suzanne Ribbe die een prachtig stuk van 

Ludovici Einaudi op de piano speelde en 

Robbin Bauw die het nummer ´Root beer rag´ 

van Billy Joel ten gehore bracht. Het muzikale 

intermezzo en de aankleding van de aula 

door twee kunstdocenten gaven de feestelijk

heden extra glans. 

Bij het in ontvangst nemen van het diploma 

werden er foto’s getoond van de leerlingen: 

een foto van hoe zij hier waren binnengeko

men en een foto van hoe ze er nu uitzagen. 

Elke leerling werd vervolgens door middel 

van een oneliner en een roos in het  zonnetje 

gezet. Na afloop van de ceremonie werd 

onder het genot van een hapje en drank

je samen met ouders, familie, vrienden en 

collega’s nog gezellig nagepraat met de 

eindexamenleerlingen. Kortom, een dag die 

de leerlingen altijd zal bijblijven.

Patty Meuling

docent Nederlands en gastvrouw tijdens  

de diplomauitreikingen
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Hamza Altinkaya, Wouter Bakker, Tim Banen, Larissa van 

den Beemt, Mats Bierhuizen, Bouchra El Boujdaini, Wouter 

Christiaansen, Daphne van Dorth, Thomas van Esch, Lakisha 

Geysendorpher, Matthew van der Giessen, Frédérique Gordijn, 

Marloes Heijdra, Emily van den Hengel, Daan van Herk, Niels 

Hertog, Jochem van der Hoff, Chris van der Hoorn, Romy 

Huiskens, Carly van de Hulst, Yunus Işleyen, Melle Janson, 

Dennis Jongeling, Demi Jongste, Damey de Kaper, Fatma Gül 

Karagöz, Iris Keemink, Tim Klein, Jane Korver, Michael Koster, 

Sjors Lockhorst, Nicky van Loon, Jop Luijsterburg, Bradley 

de Man, Max Meere, Doreen Mulder, Puck Mulder, Lonneke 

Nees, Jarno Noordhoek, Sander Noordijk, Amber Nossent, 

Remo Oostrom, Thomas Pape, Ramón Parchen, Rashiv Pom, 

Romi Regoord, Marloes Reuderink, Troy Salomons, Daniël 

Scheerders, Lloyd Schimmer, Gülsah Şerafettinoğlu, Davi van 

Slobbe, Wesley Smith, Tim Snoeij, Robbin Sonneveld, Jarno 

Stigter, Fleur Stuit, Rens van Troost, August van der Velden, 

Danilo Verboom, Isaure de Waard, Nick de Werd

GESLAAGDEN VWO GESLAAGDEN HAVO

Feuzi Abrar, Jessica Ahang, Chalisa Akhiat, Karlijn de Baan, 

Nicky Beekman, Daniëlla Beumer, Damian van Beveren, Ratna 

Binda, Nomi Bindels, Naury Blom, Jona Boekesteijn, Rick 

Bol, Dylan Bonnes, Sander Borgman, Gary Bouwer, Lisa de 

Brabander, Rick de Bruin, Nikki van Buijtenen, Danny van 

den Burg, Alex Cavala, Dilhan Çimtay, Berke Dasdelen, Anouk 

van Deurzen, Juul van Dijk, Quincy van Dijk, Caithlin Domée, 

Lotte van Dooremalen, Stefan Dost, Jochem van der Drift, 

Mickey van Eck, Sophia van der Ende, Andy Fictoor, Pierre 

Gandolfo, Raya Gielen, Guylain Gillet, Christian Goudzwaard, 

Michelle Gray, Jacky Greve, Danion Griep, Akif Gülşen, Gamze 

Halici, Lisanne Harrewijn, Nadiah Hatuluwaja, Brigitte van 

Heck, Jasper Heijblom, Suzanne van Heijningen, Björn Herfst, 

Danique Hoefman, Kahlan Hoogstad, Tommy Hoppe, Jessie 

Hulscher, Bastiaan Janse, Guido de Jong, Jonah Kalkman, 

Rutger Kerklaan, Madhavi Kharagjitsing, Marije Kloppenburg, 

Celine Koevermans, Quinten Korpershoek, Jiska Kroon, Jessica 

Kruiswijk, Gianni van Leeuwen, Tim Levens, Esmée van Loon, 

Ricardo Lupker, Ariane van der Mark, Job Meeldijk, Dimitri 

van der Meer, Romy van der Meer, Alisha Menon, Phoebe 

Metheuver, Rick Moerman, Celestino Monteiro, Hanae El 

Mourabit, Britt Mulders, Mädchen Munsel, Ali Musharuf, Nick 

Naaijkens, Fatima Nassiri, Isa Norbert, Amina Omar, MayBritt 

van Os, Matea Otten, Jeffrey Pietersen, Daphne Poot, Isabelle 

Pronk, Christophe Roels, Tom Romeijn, Chantal de Roon, 

Timothy Scheffers, Esther van Scheijndel, Kimberly Schewe, 

Justin Schipper, Robin Scholte, Iris Schouten, Selien Schutten, 

Steve Sharoubim, Ronny Slevani, Frank Snel, Leveny Soares, 

Fanuel Taddesse, Cheryl van der Tas, Kevin Tettero, Chelsy van 

den Thoorn, Joëlle Thuis, Kayleigh Tuunter, Isra Ülker, Glenn 

Mitchell van Veen, Lotte van der Velden, Max Veldhuijzen, Luuk 

Vercouteren, Manon Verhulst, Amber Verspeek, Alexander van 

der Vlies, Denise van Vliet, Elena van der Vlugt, Jesse de Vries, 

Raymon Wasman, Geoffrey Westbroek, Sascha Winterkamp, 

Niels de Wit, Mara Wouters, Mitchell Wuisman, Stefanie Zuidema, 

Demian Zwijns

Baris Pelit,
afdelingsleider 
havo

Thera Kokx,
afdelingsleider 
vwo

Schooltijd Spieringshoek voorbij
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