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2017, een jaar van verandering. We verwelkomden onze nieuwe 

 rector-bestuurder, Michel ter Laak. Ook pasten we onze organisatie 

aan om ons onderwijs en onze begeleiding te kunnen versterken,  

en dat was in het begin wel even wennen.  

Dan is het ook fijn dat bepaalde dingen hetzelfde blijven en we met 

elkaar mooie herinneringen maken. Dan denk ik bijvoorbeeld aan 

de diploma-uitreikingen die je als geslaagde examenkandidaat nooit 

meer vergeet. Ook werden dit jaar de eerste technasiumcertificaten 

in 5 havo uitgereikt. Wat zijn we trots op onze leerlingen!

Redactie

Van de redactie

Wat ook blijft, zijn die leerlingen die naast hun school nog andere 

bijzondere activiteiten doen. Twee leerlingen zetten we even in de 

spotlights vanwege hun bijzondere activiteiten. 

Niet alleen leren in de klas, maar ook daarbuiten, met andere activi-

teiten. Dat vinden we op Spieringshoek heel belangrijk. Daarom een 

korte terugblik op de activiteitenweek, bevragen we een leerling over 

wat ze na schooltijd doet bij muziek extra en kunt u de verslagen 

lezen van de reizen in de reizenweek. Ook dit jaar kwamen de leer-

lingen en hun begeleiders terug met enthousiaste verhalen. Het is 

mooi hoe die sfeer ook terugkomt in de reisverslagen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hopelijk geniet u net zo van het 

lezen over al deze activiteiten als wij ervan genoten toen ze plaats-

vonden.

Met de activiteitenweek en kerstviering in het vooruitzicht kunnen 

we terugkijken op een jaar waarin we als school volop in beweging 

waren en met vertrouwen uitkijken naar wat 2018 gaat brengen.

Annerieke van Grol

conrector

Het is 5 december en het is gezellig in de school: 

Sinterklaas brengt Spieringshoek namelijk een bezoek! 

Chocolademelk en speculaas voor de leerlingen. 

December is ook de tijd waarin we terugkijken. 

Dat doen we in het jaarbericht ook.  
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Het jaarthema luidt: 
   van vinken naar 

vonken

De rector schrijft...

Elk schooljaar kiezen wij een jaarthema. Zo´n thema geeft ons 

richting bij het vormgeven van ons onderwijs. Dit jaar is ons 

jaarthema ‘van vinken naar vonken’. In mijn speech tijdens de 

 openingsvieringen heb ik de leerlingen, vanuit dit jaarthema, 

 opgeroepen om dit jaar het maximaal mogelijke uit zichzelf te halen. 

Om onze leerlingen te stimuleren regelmatig het maximaal moge-

lijke uit zichzelf te halen, zijn wij dit schooljaar een traject gestart 

om de organisatie van ons onderwijs en het pedagogisch-didactisch 

 handelen van onze docenten te optimaliseren. We zien namelijk graag 

ook in onze lessen onze leerlingen even vaak vonken als we hen dat 

zien doen tijdens bijvoorbeeld projecten, presentaties en in werk-

stukken. 

Door je als leerling overal maximaal in te zetten, verwerf je niet alleen 

een maximale hoeveelheid kennis en vaardigheden, maar ontwikkel 

je ook een arbeidsethos dat je verder helpt in de rest van je leven.

Ik hoop en verwacht daarom vanaf dit schooljaar veel vonken te 

mogen aanschouwen.

Michel ter Laak

Rector
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battle; lasergun; zeephelling; blind volleybal 

etc. Vooral activiteiten gericht op groepspres-

tatie. Na weer een actieve avond, moesten 

we woensdag inpakken en naar het zwem-

bad gaan. Beetje druk maar wel gezellig. De 

bussen brachten ons vervolgens weer om 

15.00 uur bij school. Zeer vermoeid maar met 

een glimlach richting bedje. Missie geslaagd! 

Een heel gezellige groep. Een extra dank voor 

de kanjers van de bovenbouw. Op deze BSM- 

leerlingen kun je bouwen. Top!

Erik Pesch

Afdelingsleider 2 en 3 havo

Tweedeklaskamp

Kamp tweede klas
Met 350 mensen naar de YMCA in Leusden. Dat is best wel een hele organisatie. 

12 tweede klassen, 30 begeleiders en 20 bovenbouwleerlingen die het vak BSM hebben 

gekozen. Het vertrek was op zich al een hele operatie. 

Toch lukte het binnen een halfuur om een 

ieder in een bus te krijgen. Uitgezwaaid door 

ouders met tranen (van verdriet of geluk?) 

in de ogen. De komende drie dagen staan in 

het teken van een verdere kennismaking en 

dit zorgt voor een leuke, veilige sfeer. Dit alles 

voor een fijn en succesvol schooljaar!

De scoutingtenten werden snel ingevorderd 

door de leerlingen. Per veld twee klassen, 

dus ruimte genoeg. Een grote tent voor de 

maaltijden en overige activiteiten. Goed geor-

ganiseerd allemaal door de YMCA. Maandag-

middag was er een heel leuke puzzeltocht in 

de buurt van het kamp. Prachtig weer! In de 

avond was er een keuzeprogramma: spook-

tocht; levend stratego; karaoke; schmink 

en nog veel meer. Vooral de spooktocht 

zorgde voor veel leuke onrust (bij leerling 

en leiding). Dinsdagmorgen de warming up, 

gevolgd door een dag sport en spel: arrow 
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Theaterklas

Theaterklas en high tea

Het zaallicht gaat uit en onder het genot 

van eerdergenoemde versnapering kijkt het 

publiek naar de voorstelling Alice in Won-

derland, gespeeld door de leerlingen uit klas 

één, twee en drie van de theaterklassen. De 

voorstelling duurt een uur en weet van begin 

tot einde te boeien. Sommige leerlingen heb-

ben al heel veel ervaring met toneelspelen en 

andere nog helemaal niet. Het plezier spat er 

bij allen vanaf. 

Dit is slechts één van de activiteiten die de 

theaterklassen dit jaar gedaan hebben. In 

juni hebben zij nog een andere Theateravond 

verzorgd. Iedere klas speelde toen een eigen 

voorstelling van ongeveer een halfuur. De 

eerste klas speelde een stuk over familie, de 

tweede klas een bewerking van het sprookje 

Assepoester en de derde klas had een eigen 

voorstelling gemaakt over een dag uit het le-

ven van een scholier. Ook deze voorstellingen 

werden door het publiek met enthousiasme 

ontvangen. 

Het is 16 november aan het einde van de middag. In de aula staan vier lange, met echt servies, mooi 

gedekte tafels. Op een kraam aan de zijkant van de aula staan de door de leerlingen zelf gebakken 

taarten, cakes en scones. De ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neven en nichten, vrienden nemen 

plaats aan de tafels. Iedereen heeft zichzelf een lekker kopje thee ingeschonken en een keuze 

gemaakt uit het overheerlijke gebak. 

Een andere activiteit voor de leerlingen van 

de theaterklassen was de Theaterdag in het 

Maastheater. De leerlingen volgden daar een 

workshop toneel schrijven en een workshop 

stage fighting. Tussendoor kregen zij een 

lunch aangeboden, waar nog een wedstrijd 

aan verbonden was. Wie met zijn boterham 

het beste het thema jungle kon uitbeelden, 

kreeg een prijs. De leerlingen maakten er 

mooie werkstukjes van. Het groepje van 

Jacky won deze keer. Knoeien met eten, hoor 

ik u zeggen. Ik kan u verzekeren dat niets van 

het eten werd weggegooid. 

Een topper dit jaar was ook het bezoek aan 

de voorstelling Toen wij van Rotterdam 

 vertrokken van het Maastheater. Wij scheep-

ten met de leerlingen in op een boot. Die boot 

voer door de havens van Rotterdam. Op de 

kade werd een mooie voorstelling gespeeld 

die met de boot ‘meeliep’. Het was een 

 geweldige ervaring. De leerlingen hadden 

nog nooit zoiets meegemaakt en keken hun 

ogen uit.

20 december hebben wij voor de theater-

leerlingen nog de jongerenpremière van de 

Woef Side Story van het RO-theater in petto.  

’s Middags krijgen de leerlingen een 

workshop passend bij de voorstelling door 

docenten van het RO-theater zelf en ’s avonds 

gaan zij in galakleding over de rode loper 

het theater in naar de voorstelling. Als echte 

sterren! 

Yvonne de Vaal

Docent drama 



 We staan in ons gele Spieringshoekshirt om 

13:00u te wachten op de groep 8-leerlingen 

van de verschillende basisscholen uit de 

regio. Helaas regent het, maar dat maakt ons 

eigenlijk niet uit. We vinden het als “host” te 

spannend om binnen af te wachten. Wanneer 

de leerlingen van “mijn” school op hun fiet-

sen aangekomen zijn, begeleiden we ze naar 

de kapstokken en hangen de kinderen hun 

jassen op. Dan gaan we naar de plek waar de 

groepsfoto wordt gemaakt van de school met 

de begeleiders.

 

Daarna begeleiden we de groep naar het 

lokaal waar de informatieles wordt gegeven. 

Aan het begin van de les krijgt iedereen wat 

te drinken en een koekje. Ook legt de docent 

(die met de groep meeloopt) uit wat er op 

onze school te zien is en legt wat uit over 

havo en vwo. Daarnaast vertelt de docent 

welke vakken je extra kunt volgen hier op 

school. Na de uitleg mochten de kinderen 

vragen stellen aan de hosts. Wanneer de bel 

gaat, gaan we twee lessen volgen. Als eerste 

gaat mijn groep natuurkunde doen; iedere 

groep had iets anders. We gaan een paar 

testjes doen, die je aan het begin krijgt als 

je voor het eerst dat vak hebt. Als de tweede 

bel is gegaan, gaat mijn groep naar Frans. We 

krijgen een Franse woordzoeker te maken en 

Franse liedjes te horen. Wanneer deze les is 

afgelopen, is de basisschoolmiddag helaas 

afgelopen… we lopen naar de kapstokken en 

de leerlingen van groep 8 trekken hun jassen 

weer aan. Nu gaan ze naar huis met de 

Spieringshoektasjes die ze hebben 

gekregen.

Voor de hosts en docenten die hebben mee-

gelopen is er iets lekkers te drinken, chips en 

er zijn bitterballen en nog meer frituur. Als we 

lekker hebben gesmuld gaan ook wij weer 

naar huis na een leuke dag!

 

Sophie Westdijk

Brugklasleerling

23 NOVEMBER 2017:

Basisschoolmiddag
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Leerlingen kregen de opdracht middels social engineering achter 

wachtwoorden van medewerkers te komen. Uiteraard was dit een 

vooropgezette situatie. De medewerkers van Fox-IT wisten dat er 

nieuwsgierige leerlingen langs konden komen, konden bellen en/of 

op andere manieren achter gegevens konden komen. 

De klas werd in tweetallen verdeeld en de wedstrijd begon. Ze had-

den 1,5 uur de tijd om verschillende opgaven te maken.

En wat was het resultaat? Iedereen heeft het uiteindelijk binnen de 

tijd gehaald. Leuk feitje: twee dames hadden de opgave het eerst 

opgelost!

Rosalie de Klerk

Docent informatica

Voor de brugklassers zijn er door het jaar heen een aantal activitei-

ten waar geschiedenis aan ten grondslag ligt. Afgelopen mei bezoch-

ten de brugklassers het Archeologisch Depot in Vlaardingen. Onder 

leiding van stadsarcheologe Carolien van Loon en een aantal enthou-

siaste vrijwilligers gingen de leerlingen aan de slag met voorwerpen 

uit vroegere tijden. Romeinse potscherven kwamen langs, maar ook 

delen van een maliënkolder uit de middeleeuwen. Door middel van 

een speurtocht maakten de leerlingen op een speelse manier kennis 

met het onderdeel archeologie. 

De brugklassers waren enorm geïnteresseerd. Op de vraag wat ze 

hadden gemist tijdens hun bezoek, gaven ze aan dat ze het ook wel 

aandurfden om bij een volgend bezoek menselijke skeletten te be-

studeren. Aan lef geen gebrek!

Leren…
Een paar keer per jaar gaat onze rooster volledig op de schop. In de activiteitenweken zijn de 

leerlingen wel aan het leren, maar niet op de traditionele manier. Ze leren in deze weken door 

te ervaren. Tal van secties plannen activiteiten in deze weken, waar de leerlingen over het 

algemeen met veel plezier aan deelnemen. In deze weken geen huiswerk, geen toetsen, maar 

vooral op excursie, sporten en vooral beleven! 

Fox-It

Volop geschiedenis in de activiteitenweek
Voor het vak geschiedenis worden er in de activiteitenweken tal van excursies georganiseerd. Met deze excursies 
proberen we geschiedenis zo tastbaar mogelijk te maken. Zo brengen we onder andere een bezoek aan de 
Gevangenpoort, maar ook Kamp Vught ontbreekt niet. 

Het begon allemaal met een gastcollege over 

 hacken. Leerlingen waren zeer enthousiast en 

 daarom hebben wij in de activiteitenweek een  

ochtend achter de schermen mogen meekijken  

bij het welbekende IT-bedrijf Fox-IT. 

maar dan niet in een klaslokaal

Fox-IT  “Wij ontwerpen, ontwikkelen en runnen succesvolle 

cyberbeveiligingsprogramma’s die bijdragen aan een veiligere samenleving”.

Activiteitenweken
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In mei 2017 stond onze activiteitenweek weer bol van de activiteiten. 

De brugklassers volgden lessen in het kader van het project ‘Schep-

ping’. Zo boorden zij in de grond naar oude lagen bij aardrijkskunde; 

zij maakten gedichten bij Nederlands en bezochten een archeolo-

gische boerderij voor geschiedenis. Bij de tweedeklassers stond 

een bezoek aan de havens van Rotterdam op het programma en 

de leerlingen in de derde klas hielden zich bijvoorbeeld bezig met 

Activiteitenweken

Hoe leefden de Romeinen; hoe zagen hun huizen en gebouwen eruit; waren er ook Romeinen in  
Nederland? Het zijn drie onderwerpen waarover je kunt leren in de lesboeken voor Latijn, maar het is 
natuurlijk veel leuker en leerzamer om zelf deel van die Romeinse tijd uit te kunnen maken.

maar dan niet in een klaslokaal
het project ‘Bevrijding’. Een indrukwekkend bezoek aan Nationaal 

Kamp Vught maakte daar deel van uit. En de bovenbouwleerlingen? 

Zij hadden per vak activiteiten en de examenleerlingen mochten 

centraal examen doen…

Sylvia Lansbergen

Decaan en coördinator activiteitenweken

Met een drietal klassen werd dit jaar voor het eerst een bezoek 

gebracht aan het Educatief Archeologisch Erf in de Vlaardingse 

Broekpolder. Sinds de zomer van 2016 is daar een boerderij 

uit de ijzertijd te zien. Rondom de boerderij zijn prehistorische 

akkertjes aangelegd. Bovendien is er ook een echte Romeinse 

boomstamkano. Dit is een reconstructie in een schaal van 1:1. 

En hoe leuk is het dan wanneer je er samen met je klasgenoten 

in mag zitten! Ook de onderdelen boogschieten en speerwerpen 

werden met enthousiasme ontvangen. Na afloop kregen we een 

compliment voor de grote aandacht die er tijdens het bezoek 

was. Onze ‘pilot’ is zeker voor herhaling vatbaar!

Monique den Ouden

Docent geschiedenis

zoals wij dat nog kennen. Een bijzondere beleving was toch wel de 

latrine: een donkere ruimte met aan de wanden planken waar gaten in 

zitten. Ja, het toilet van de Romeinen. De leerlingen hebben eens even 

uitgebreid kunnen roddelen over klasgenoten, terwijl ze ondertussen 

de stok met spons konden doorgeven.

Daarnaast hebben we een kijkje kunnen nemen in een Romeinse 

domus, waar ook een pottenbakkerij was. We brachten een bezoekje 

aan de tempel van de godin Nehalennia, een inheemse die al voor de 

komst van de Romeinen vereerd werd. De priesteres van dienst wees 

ons erop dat we nooit op de drempel moeten stappen en vooral eerst 

met de rechtervoet eroverheen moeten stappen. In de middeleeuwen 

was er nog een heus gladiatorengevecht in de arena. Decimus won 

uiteindelijk en kreeg naast de palmtak ook de vrijheid.               >>

Daarom zijn de gymnasiasten uit de brugklas dit jaar naar het  

Archeon in Alphen aan den Rijn afgereisd. De leerlingen werden  

hier geconfronteerd met de veranderingen die de Romeinen met  

zich meebrachten, toen zij een deel van Nederland veroverden.  

De Romeinse limes (grens) liep van Nijmegen via Utrecht, Alphen 

en Leiden naar Katwijk. Ook werd duidelijk wat de bewoners van dit 

gebied overkwam, toen de Romeinen het gebied door problemen in 

het rijk verlieten en hier de middeleeuwen begon.

In het Archeon vind je een echt Romeins badhuis met verschillende 

ruimtes voor koud, lauw en warm water. Je kunt je hier lekker laten 

masseren of jezelf wassen, want niet elke Romein had stromend water 

in huis: dat was alleen voor rijken. Ook vond hier het sociale leven 

plaats: je ontmoette allerlei mensen. Buiten vond je een zwembad, 

Terug naar de tijd van de Romeinen in het Archeon
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DE ACTIVITEITENWEEK
Tijdens de activiteitenweek werken leerlingen van de brugklas aan 

een tweetal opdrachten rondom de molen. De eerste opdracht bestaat 

uit een onderzoek naar de vegetatie en de tweede opdracht uit een 

onderzoek naar de waterkwaliteit in de watergangen rondom de molen.

VEGETATIE RONDOM DE MOLEN
Het gebied rondom de molen wordt op verschillende manieren ge-

bruikt. Zo is er een weide waar schapen grazen, zijn er oevers langs 

het water en dijken met wandelpaden erop. Op al deze verschillende 

plekken zijn er verschillen in de vegetatie te vinden. De leerlingen 

brengen de verschillende gebieden in kaart en bekijken de vegetatie 

in deze gebieden. Ze zoeken naar plantensoorten die kenmerkend voor 

deze gebieden zijn.

ONDERZOEK NAAR WATERKWALITEIT
De diersoorten die voorkomen in watergangen, zeggen veel over de 

waterkwaliteit. Tijdens deze opdracht vangen de leerlingen waterdier-

tjes en zoeken deze op determinatiekaarten op. Uiteindelijk wordt er 

op basis van het voorkomen van diersoorten een conclusie getrokken 

over de waterkwaliteit. 

Sietze de Vries

Docent biologie

De Babbersmolen
Geschiedenis van de molen
Langs de Poldervaart in Schiedam, op loopafstand 

van Spieringshoek, staat een oude poldermolen, de 

Babbersmolen. De molen is al tientallen jaren niet 

meer in gebruik. Toch is hij behouden gebleven en 

in 2013 is de renovatie van de molen afgerond. Er 

staat nu weer een werkende poldermolen, die voor-

namelijk voor educatieve doelen wordt gebruikt. De 

molen is in beheer bij het NME (Natuur- en milieu-

educatie) van de gemeente Schiedam die de molen 

vooral gebruikt bij educatie in het basisonderwijs.

Tijdens onze rondleiding met de archeotolk door de middeleeuwen 

zagen we vooral wat er gebeurde nadat de Romeinen waren vertrokken. 

Ongelooflijk dat men alle kennis van de Romeinen over huizenbouw 

en ambachten zo snel vergeet: er leefden ook nog zo weinig mensen 

in Nederland. Handelaars als we waren sponnen we garen bij de vele 

reizigers die werden gedwongen een deel van hun waren af te staan: 

anders mochten ze een dorpje als Domburg niet passeren.

Het was een lange, drukke en gevarieerde dag in het Archeon. Onze 

leerlingen weten nu hoe de Romeinen in ons gebied leefden; wat hun 

komst allemaal met zich meebracht en wat hun vertrek voor conse-

quenties had.

Danny Veldhoven

Docent klassieke talen
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Dag van de Franse taal

De lessen Frans stonden die dag in het teken 

van de Franse cultuur en de dresscode was 

bleu-blanc-rouge. Door de school heen hin-

gen foto’s van docenten in de personen van 

Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Obelix, 

Jeanne d’Arc, Marie Antoinette en de rector 

was tijdelijk omgedoopt tot Lodewijk de 14e. 

Onze brugklassers hadden twee weken geoe-

fend om uiteindelijk op deze dag in de grote 

pauze in de aula te dansen op het bekende 

nummer ‘Ego’ van Willy Williams. Onder veel 

bekijks van docenten en medescholieren, 

en met de hulp van een echte dansdocent 

werd er, hier en daar wat verlegen van alle 

aandacht, gedanst. 

La Journée de la  
       Langue Française
Op 14 november jl. vierde de sectie Frans met de leerlingen de Dag 

van de Franse Taal. De Dag van de Franse taal is een initiatief van de 

Ronde Tafel Frans en heeft als doel de keuze voor het Frans als exa-

menvak te bevorderen. Door op een leuke manier bezig te zijn met 

hedendaagse Franse cultuur ervaren de leerlingen: Le français, c’est 

sympa, pratique, partout et pour tous!

In de klas was het hoofdzakelijk goûter 

(proeven) van al het lekkere dat de cuisine 

française te bieden heeft. Veel leerlingen had-

den zich enorm uitgesloofd en de heerlijkste 

gerechten werden uitgestald: mousse au 

chocolat, macarons, crêpes, quiche lorraine, 

madeleines, tarte tatin, gâteau aux pommes 

(en dat alles ‘fait maison’) en natuurlijk ook 

de baguette au fromage français. C’était déli-

cieux! Sommige leerlingen hadden tijdens de 

bereiding een filmpje opgenomen met uitleg 

‘en français’. 

Eén van deze filmpjes is te zien via de QR 

-app. Na het eten was er een quiz te maken  

of een Frans liedje met gatentekst te beluis-

teren. 

Het was een gezellige boel daar beneden in 

de Franse gang. À la prochaine!

Dympke Elshof

Docent Frans
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MEP

EEN LEERLING AAN HET WOORD: 

Het Model European Parliament (MEP) is naar mijn mening een van de leukste en 

zeker meest leerzame activiteiten die je in 4 vwo aangeboden krijgt. Ondanks dat som-

mige leerlingen het zien als een reeks dagen waarbij je ‘net’ gekleed naar school moet 

komen, zullen de actievere leerlingen het zien als een leuke, leerzame en meeslepende 

dag. Bij het MEP ontwikkel je zeker bepaalde vaardigheden als je welsprekendheid en 

je leert natuurlijk spreken voor grote groepen. Je hebt namelijk de mogelijkheid om te 

speechen voor je hele leerjaar!

Kortom, het MEP is een activiteit die je (bijna) niet mag missen in je schoolcarrière op 

Spieringshoek.

Collin Revet, V5

EEN OUD-LEERLING AAN HET WOORD: 

Model European Parliament vond ik een van de leukste activiteiten op Spieringshoek. 

In pak naar school om te debatteren tijdens de activiteitenweek van vwo 4. Bij MEP zoe-

ken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op EU-niveau. De eerste dag 

gaan we in commissies aan de slag met een gegeven vraagstuk. Op dag twee worden 

de resoluties gepresenteerd en verdedigd tijdens de plenaire vergadering. Ik vind het 

zo goed dat Spieringshoek meedoet aan MEP, omdat de leerlingen kennis maken met 

politiek en de Europese Unie. Soms lijkt het ver weg, maar vanaf vwo 4 duurt het nog 

maar een paar jaar, voordat je zelf mag gaan stemmen. Via politiek kun je het verschil 

maken. Wanneer je iets wil veranderen, moet je zelf in actie komen en die spirit probeer 

ik tijdens MEP over te brengen. Dit is waarom ik het nog steeds leuk vind om bij MEP 

mee te helpen. Het is daarnaast een goede smoes om zo nog eens terug te komen op 

mijn oude middelbare school.

Danilo Verboon

Tien jaar MEP
Het MEP is binnen Spieringshoek een mooie traditie geworden. Alle scholen die deelnemen aan MEP 

verenigen zich in de loop van de rondes. De scholieren worden in de eerste ronde, op de eigen school, 

op de proef gesteld, waarna zij naar de regionale/ provinciale ronde kunnen. Als zij in deze ronde 

goed genoeg blijken, dan worden ze verwelkomd in de Tweede Kamer. Scholen uit het hele land nemen 

deel hieraan en zorgen dus voor vele connecties, verspreid over het hele land. Niet alleen voor de 

ontwikkeling is dit goed, maar de leerlingen hebben er ook veel plezier in. 

WAT IS HET MEP?
Het MEP staat voor Model European Parlia-

ment. Hierin wordt de vorm van het Europese 

Parlement nagebootst om de deelnemers 

op een leuke en duidelijk manier kennis te 

laten maken met het proces van de Euro-

pese politieke besluitvorming en Europese 

eenwording.

Op Spieringshoek bestaat het MEP uit twee 

dagen: een dag commissievergaderingen en 

een dag plenaire vergadering. Alle leerlingen 

van V4 doen hieraan mee en worden inge-

deeld in twee soorten groepen: een commis-

sie en een delegatie. 

VOOR HET VAK MAATSCHAPPIJLEER
Wij vinden dit project echt een belangrijk 

onderdeel van ons vak maatschappijleer.  

De leerlingen leren namelijk naast het inhou-

delijke deel ook vaardigheden zoals debat-

teren, zich een mening vormen, zich kunnen 

verplaatsen in het standpunt van een ander 

Europees land, etc. Wij denken dat dit een 

goed opstapje is naar hun vervolg opleiding.

Voor mij als maatschappijleerdocente be-

tekenen deze twee dagen dat ik een andere 

kijk krijg op mijn leerlingen. Binnen een paar 

dagen ontwikkelen ze zich van pubers naar 

jongvolwassenen…

Bahar Karadavut

Docent maw



Muziek
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Een muzikaal extraatje
De tweede en derde klassen krijgen op Spieringshoek beide een halfjaar muziek. Leerlingen in de derde 

klas kiezen dit jaar hun profiel, met misschien wel muziek erin, en muziekdocent Gerben Lodder zocht een 

manier om het gat te overbruggen tussen het derde en het vierde jaar. Hij bedacht Muziek Extra. 

WAT IS HET BELANGRIJKSTE WAT JE ER GELEERD HEBT?
Samenwerking in een band is, denk ik, het belangrijkste, want 

zonder samenwerking kom je nergens.

WAT VOND JE HET LEUKST AAN MUZIEK EXTRA?
Dat we eigenlijk elke week een ander nummer hadden, maar dat 

we vooral ook veel plezier hadden met het maken van de muziek.

WAAROM HEB JE MUZIEK IN JE PROFIEL GEKOZEN?
Ik heb muziek gekozen omdat ik altijd al wat met muziek heb gedaan, 

ook met m’n familie. We doen veel met muziek en ik vind muziek ook 

gewoon leuk om mee bezig te zijn. Ook wilde ik wat anders in m’n 

profiel hebben, waardoor ik dan soms wat afleiding heb en niet alleen 

maar bezig hoef te zijn met formules en cijfers, maar gewoon m’n 

hoofd leeg kan maken en muziek kan maken.

Op vrijdagmiddag, na alle lessen, gaat hij met de meest enthousiaste 

muzikanten van Spieringshoek aan de slag. In bandformatie kiezen 

ze nummers uit om te oefenen en leren zo al vroeg hoe het is om 

samen te spelen en op te treden. Bijvoorbeeld op You´ve Got Talent 

in het voorjaar!

We spreken Mirre Verweij (H4) die vorig jaar meedeed aan  

Muziek Extra.

WAT HEB JE GEDAAN BIJ MUZIEK EXTRA?
Ik had met een paar andere mensen uit de derde een bandje bij 

 Muziek Extra. We hebben voornamelijk gewoon een paar nummers  

gekozen en die gespeeld, ook met de hulp van meneer Lodder.

Een optreden van leerlingen tijdens ‘You’ve got talent’.
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Een kijkje over de grens

Alle leerlingen van 5 havo en 5 vwo gaan in de week voor de herfstvakantie mee op een van de 
schoolreizen. Hoe de leerlingen en hun begeleiders die ervaren hebben, daarover leest u hierna meer.

Een kijkje over de grens

Onze leerlingen uit H5, V5 en gymnasiasten 

uit klas 6 zijn in de week voor de herfst-

vakantie met het vliegtuig op studiereis naar 

Rome gegaan. Een unicum want voorheen 

werd de reis per bus afgelegd. Dat betekende 

wel om 4.00 uur ‘s morgens verzamelen op 

Schiphol om rond 7.00 uur naar Rome te vlie-

gen. En voor sommige leerlingen was dat een 

eerste keer op reis met het vliegtuig!

In vijf dagen tijd hebben we alle hoogte-

punten uit de cultuur in Rome gezien. De 

eerste dag stond in het teken van het oude 

Rome: het Forum Romanum, het Capitool, de 

keizersfora en het Colosseum. De tweede dag 

was de dag van de fonteinen: de Trevifontein, 

maar ook andere pareltjes van Bernini, die 

Eerst Rome zien en dan…
Soms is er een reis die je maar eens in je leven maakt. Dat is dan een 

reis naar een exotische bestemming of een reis met een speciaal prijs - 

kaartje. Maar een reis tijdens je middelbare school is er ook eentje om 

nooit te vergeten, des te meer als deze naar de Caput Mundi gaat: Rome!

door Feyenoordsupporters verwoeste fontein 

aan de Spaanse trappen en de fonteinen 

op Piazza Navona. In de middag konden de 

leerlingen kiezen of ze naar het Vaticaans 

Museum wilden gaan, of liever naar de Via 

Appia en de catacomben wilden gaan of 

een speurtocht door de stad wilden doen. 

Op woensdag brachten we een dagje buiten 

de stad door: in het oude Ostia konden we 

wandelen door een soort Pompeii. Deze oude 

havenstad van Rome is nu een archeologisch 

park. De leerlingen volgden workshops: 

antiek toneel in het oude theater van de stad, 

landschapstekenen tussen de brokken oud-

heid, misdadigers veroordelen volgens Dante 

op het forum of reizen door het Romeinse 

rijk. In de middag was er tijd voor het strand, 

een wandeling door Trastevere of shoppen 

in het centrum. Donderdag was kerkendag: 

vervallen thermen die nu kerk zijn, de Santa 

Maria Maggiore of de Sint Jan van Lateranen 

en de Scala Sancta. Na een lange wandeling 

eindigden we rond de middag in de Ther-

men van Caracalla en was er tijd voor een 

workshop: maak je eigen Romeins spel ter 

vermaak. Via het Circus Maximus liepen we 

naar de Mond van de Waarheid aan het Fo-

rum Boarium en daarna richting het bekende 

Piazza Navona. De laatste dag hebben we in 

Vaticaanstad doorgebracht met een bezoek 

aan de Sint Pieter.

Naast alle rondleidingen en verhalen die 

door de reisleiders meneer Bril, mevrouw 

Mooiman, meneer Veldhoven en mevrouw 

Vreeling werden gegeven en verteld, kregen 

de leerlingen ook elke dag een opdracht of 

een workshop om op een andere, actieve ma-

nier met de cultuur van de hoofdstad van de 

wereld bezig te zijn. En traditioneel wordt alle 

opgedane kennis aan het eind van de reis 

getoetst in de vorm van een ludiek proefwerk. 

Max Veldhuijzen G6, Sofieke Rot V5/G5 en 

Megan van Adrichem H5 wisten aan het eind 

van de reis het meeste over de stad Rome en 

haar geschiedenis. Al met al was het een fan-

tastische reis voor havist, atheneumleerling 

en gymnasiast.

…examen doen!
Danny Veldhoven    

Docent klassieke talen    

  

Marieke Mooiman

Docent beeldende vorming
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Een kijkje over de grens

In de ochtend werden we gewekt en we ver-

volgden onze reis in Londen met een trein-

reisje. Eenmaal aangekomen bij het hostel 

“The Generator” hebben we snel onze spullen 

gedropt en gingen na een kwartiertje al de 

stad verkennen. We hebben veel gebruik 

gemaakt van de metro. Ondanks dat hebben 

we ook heel veel gelopen. 

De eerste dag gingen we langs de Theems, 

over de Tower Bridge en nog veel meer ande-

re bekende gebouwen. We gingen tussendoor 

lunchen in een prachtig kasteel. En na heel 

de dag gelopen te hebben, gingen we in de 

avond eten bij Covent Garden. Na het eten 

gingen we naar het hostel en was het tijd om 

te slapen. 

De volgende ochtend vroeg op, lekker ontbij-

ten, de wandelschoenen aan en direct weer 

de stad in om alles te bekijken. We gingen 

naar het Natural History Museum, Harrods, 

Buckingham Palace waar de koningin ons 

passeerde en de Big Ben. In de avond gingen 

we heerlijk eten bij het Hard Rock Café. Na 

het eten liepen we door Piccadilly Circus 

Buckingham Palace, de Big Ben, 
de Tower Bridge en nog veel meer…
Onze reis begon in Hoek van Holland bij de Stena line. Na een beetje vertraging konden we eindelijk de boot 

op waar superveel te beleven was. Van een bioscoop naar een basketbalveld op het achterdek, er was echt 

van alles te doen. De kamers op de boot waren supermooi. Je lag er met vier personen, je had zelfs een twijfe-

laar, een tv, een douche en niet te vergeten een toilet. Je kon het vergelijken met een compacte hotelkamer.

(waar we de volgende dag onze reis gingen 

vervolgen) naar het hostel. 

De derde dag in Londen begon een beetje op 

een wat lager tempo. Iedereen was nog een 

beetje moe, maar gelukkig begonnen we met 

een rondleiding. Wij hadden de Ghost tour. 

Onze begeleider wist superveel en wist dit 

ook op een superleuke manier over te bren-

gen. Na het lunchen gingen we naar het Bri-

tish Museum waar we een aantal opdrachtjes 

moesten doen. Na het leuke museumbezoekje 

gingen we naar Piccadilly Circus, waar we 

zelf in groepjes voor ons avondeten mochten 

zorgen. Wij gingen naar Five Guy’s waar we 

heerlijke hamburgers hebben gegeten. Na 

het eten moesten we met z’n allen verzame-

len en gingen we naar de musical Aladdin. 

De musical was echt de highlight van de trip. 

Supermooi gespeeld en gezongen. Ook werd 

al het muziek live gespeeld tijdens de show. 

Na de show gingen we naar het hostel, om 

alvast in te pakken en goed uit te rusten. 

Onze laatste dag brak aan en we konden 

kiezen uit een aantal dingen om te doen.  

Je kon naar het voetbalstadion, naar de Lon-

den Eye of winkelen. Wij kozen ervoor om te 

winkelen en begonnen onze dag bij Camden 

Market. Je had er van alles, van kleding tot 

sieraden maar ook heerlijk eten. Nadat mijn 

vrienden een meter hotdog ( ja, een meter!) 

op hadden met z’n viertjes, gingen we met de 

hele groep naar het winkel gedeelte van Lon-

den (naam vergeten). Na aardig wat geshopt 

te hebben, gingen we met z’n allen weer de 

koffers ophalen in het hostel en pakten we de 

trein richting de boot. 

Op de boot hadden we weer alle vrijheid om 

van alles te doen. Na een nachtje door te zijn 

gegaan, kwamen we superbrak aan in Neder-

land. Eenmaal van de boot af hadden we nog 

een afsluiting van de reis en na de afsluiting 

gingen lekker naar huis om alle slaap in te 

halen. De reis was superleuk en dit was alle-

maal te danken aan de goede planning van 

mevrouw Ceuppens. Ik kan deze reis zeker 

aanraden aan de toekomstige havo 5- en vwo 

5-leerlingen!

Djamilla van de Grijp

Havo 5
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Een kijkje over de grens

Daar waar mensen flaneren en genieten van 

de onbekommerdheid van het leven raasde 

een busje over de trottoirs met als enige doel 

om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. 

In een stad als Barcelona, die zich kenmerkt 

door zijn medemenselijkheid, kwam dit hard 

aan. Daarnaast was de stad het toneel van de 

naderende apotheose van het verlangen om 

zich los te maken van de, in de ogen van een 

deel van de Catalanen, Castiliaanse domi-

nantie. 

Nee, dit was niet het ideale scenario om een 

reis voor te bereiden. In de weken vooraf-

gaand werd mij ook duidelijk dat niet alleen 

ik daar een onrustig gevoel bij had. Ook van 

ouders kreeg ik vragen. En terecht. Het is 

nogal wat om je kostbaarste bezit met die 

onzekerheid op reis te laten gaan.

Die onzekerheid betekende uiteindelijk 

dan ook een drastische wijziging van het 

programma. Na overleg met de schoolleiding, 

in de week voorafgaand aan de reisweek (!), 

werd namelijk besloten om de standplaats 

te wijzigen. Niet langer zou Barcelona de 

uitvals basis zijn, maar één van de omlig-

gende steden of dorpen. Met hulp van de 

reis organisatie kon de reis worden omge-

boekt naar Calella. En daarmee moest ook het 

hele programma op de schop. Koortsachtige 

uren van vergaderen en bellen volgden in 

die week. Maar op vrijdag kon ik de school 

Barcelona 2017
De omstandigheden waren dit jaar verre van ideaal. 

Om te beginnen werd de stad in de zomervakantie opgeschrikt 

door een terroristische aanslag.  

verlaten met het gevoel dat de reis geluk-

kig door kon gaan en keek ik uit naar de 

nieuwe, geïmproviseerde onderdelen van het 

programma. 

De reis zelf verliep gelukkig uitstekend. 

Sterker nog, de groep was geweldig, het weer 

heerlijk nazomers en van onrust in Barcelona 

was, behoudens de vlaggen en de aanwezig-

heid van pers, niet heel veel te merken.  

Al maakte de voor de kust liggende armada 

van de militaire politie wel indruk. 

De nieuwe onderdelen waren verfrissend. 

Een deel daarvan kan zo weer gebruikt 

worden. Zo bezochten we voor het eerst de 

stad Girona. Provincialer dan Barcelona, 

maar heerlijk overzichtelijk. Het bowlen was 

nieuw en leuk om te doen. Ook bezochten we 

Perpignan in Frankrijk. Daarnaast natuurlijk 

ook de gebruikelijke hoogtepunten als de 

Sagrada Familia, Mont Juic, het Dali-musueum 

in Figueres en Parc Guell. 

Terugkijkend blijft dan ook een geslaagd 

gevoel hangen en ben ik blij met de inzet van 

mijn collega’s en de leerlingen om er weer 

een onvergetelijke ervaring van te maken. 

Op naar volgend jaar! Al hoop ik wel op een 

rustigere aanloop ;) 

Marc Visscher 

Leerlingcoördinator bovenbouw

De weersvoorspellingen zijn goed: er schijnt 

een lekker zonnetje in Parijs en, heel belang-

rijk, het is er droog! Iedereen heeft er zin 

in: een week geen Spieringshoek en geen 

Schiedam of Vlaardingen, maar het Louvre, 

de Sacre Coeur en Versailles. Een week lang 

geen boterhammen met kaas maar een cro-

que monsieur of een sandwich jambon.

Natuurlijk werden ook dit jaar weer bijna alle 

Parijse hoogtepunten bezocht of gefotogra-

feerd. La tour Eiffel, Notre-Dame de Paris en 

Quartier Latin met z’n honderden restaurant-

jes. 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 het Chateau de 

Versailles bezichtigd. Nieuw in het program-

ma was dit jaar een bezoek aan de Catacom-

bes de Paris. 

De catacomben van Parijs vormen een  

beroemde verzameling ondergrondse be-

graafplaatsen onder de Franse hoofdstad.  

Op naar 
Parijs
Maandagochtend 9 oktober, 

7.45 uur: we vertrekken met 

77 leerlingen (52 meisjes en 

25 jongens), drie rolstoelen 

en 6 begeleiders naar Parijs! 
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Op naar 
Parijs

In een heerlijk zonnetje konden de leer-

lingen meteen beginnen met toch wel een 

pittige sportdag. Want naast een proeverij en 

midgetgolf, moesten de leerlingen een heuse 

biatlon afleggen. Jaja, hardlopen, schieten, 

hardlopen en weer schieten. Wat een bikkels 

in die warmte! 

Dit jaar was nieuw dat de leerlingen in hun 

eigen bungalow/ caravanhuisjes zaten. Dat 

betekende dus ook zelf koken en voor je ont-

bijt zorgen. Dat ging ongeveer zo: ‘s ochtends, 

terwijl het 3 graden was, snel je brood en be-

leg bij de leiding ophalen, dan heel snel weer 

terug naar je huisje. En onderweg niet alles 

laten vallen, omdat je je vingers inmiddels 

niet meer voelde…

Daarna verzamelde iedereen zich voor de 

eerste activiteiten met natuurlijk zo veel mo-

gelijk kleding aan, want het werd pas lekker 

warm, als de zon boven de bergen kwam. En 

die bergen zijn daar best hoog, dus dat duurt 

een tijdje. Maar als dat zonnetje er dan was, 

dan werd het toch zo’n 22 graden. Heerlijk, 

want in Nederland regende het gewoon. 

Er werd in verschillende groepen aan klim-

men, mountainbiken, hiken en via ferrata 

gedaan. Vooral dat laatste was dit jaar extra 

spannend, omdat we naar een veel hogere 

Sport en avontuur
Ook dit jaar vertrok er op zaterdag 7 oktober een volgepakte bus naar 

de Franse Alpen om daar in de hoge bergen de outdoor activiteiten te 

ontdekken. Na een lange busreis kwamen we dan eindelijk aan. 

Meteen maar de korte broeken en shirts aan, want wat was het warm! 

berg gingen. De bedoeling hier is dat je elke 

keer zelf je gordel vastklikt aan een touw dat 

horizontaal aan de berg hangt. En dat terwijl 

je zo’n 100 m boven de grond klimt… echt 

wel eng! Toch zijn er nog een hoop stoere 

leerlingen zonder hoogtevrees dat parcours 

opgegaan. 

‘s Avonds dan weer je boodschapjes en re-

cept ophalen bij de leiding en koken maar! In 

de praktijk waren het dan vooral de meiden 

die voor de jongens stonden te koken, maar 

ik heb ook heel lekkere maaltijden bij de 

jongenshuisjes voorbij zien komen. 

De volgende dagen vermaakten we ons met 

alle outdooractiviteiten, weerwolven in een 

donker fort, een dagje Turijn, de bonte avond, 

kanoën in een (oké, eerlijk, een beetje wilde) 

rivier, pannenkoekenpicknick en paintball. 

De activiteiten waren ook dit jaar weer te gek, 

het weer was heerlijk en je eigen huisje heb-

ben was leuk. Maar jullie leerlingen waren dit 

jaar het allertofst. Jullie waren een fantastisch 

enthousiaste en gezellige groep! Bedankt 

voor het lachen! 

Gitte Kop Jansen 

Docent lo

Op verschillende locaties zijn de beenderen 

van ongeveer zes miljoen Parijzenaars on-

dergebracht. De beenderen liggen verspreid 

in ondergrondse kamers en galerijen. Zeer 

indrukwekkend!

Er zijn heel veel foto’s gemaakt die onge-

twijfeld in het fotojaarboek voor de examen-

kandidaten zullen worden gepubliceerd en 

die nu ook op onze website te zien zijn.

Het was weer een onvergetelijke reis: we 

hebben genoten, gelachen, heerlijk gegeten 

en heel veel plezier met elkaar gehad.

Namens de begeleiders,

Frank de Bruin

Docent wiskunde

Sg Spieringshoek    17



18 Jaarbericht 2017

Groots!

Lessen volgen, huiswerk maken, leren, toetsen maken... Dit is – gechargeerd – wat er in een gewone lesweek 

op een school gebeurt. Soms zijn we zo druk bezig met het schoolse leven en leerlingen klaarstomen voor 

een mooie maatschappelijke positie, dat we er niet bij stilstaan dat sommige van onze jongeren al midden 

in de maatschappij staan. Zij zijn nu al bezig een goede (voor)opleiding te combineren met een succesvolle 

positie in de politiek of de sportwereld. Natuurlijk zijn wij trots op deze jonge mensen die blijk geven van 

zoveel potentie. In dit jaarbericht maakt u kennis met twee van deze jongeren.

Kleine jongens 
     worden groot(s)

GAAT ER WEER EEN SPIERINGSHOEKER  
NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN?

Gerede kans dat onze Luke Verburg in de toekomst zal deelnemen 

aan de Olympische Spelen. Al eerder mochten wij sporters van dit 

kaliber onder ons weten en tot op grote hoogte volgen. Op hoog 

niveau studeren en sporten, daar is heel wat voor nodig, dat is vallen 

en weer opstaan, dat is lijden, doorbijten en genieten. Luke traint veel 

en neemt vaak deel aan internationale wedstrijden. Tussendoor ook 

nog voor 100% gaan voor een vwo-diploma, dat is niet niks, wat een 

kanjer!

Luke is een echte planner – hij moet wel – en zorgt er steeds voor dat 

hij zijn schoolprogramma perfect plant en doorloopt. Altijd alles voor-

af regelen en steeds met een ongelofelijke gedrevenheid voor studie 

en sport gaan. Luke, wij zijn fan!

Thera Kokx

Afdelingsleider 5v/6v

WEDSTRIJD IN DENEMARKEN

Op vrijdag 17-11-2017 vertrok ik met de Nederlandse selectie naar 

Bogense (Denemarken) voor de tweede World Cup veldrijden dit 

jaar. Een snel parcours met een paar loopstukken erin. Op zondag 

moesten we al vroeg ons bed uit, want de start was al om 10 uur. We 

stonden opgesteld om te starten en ik stond op de derde startrij. De 

lichten sprongen op groen en we mochten van start. Ik had een zeer 

goede start en zat in een achtervolgend groepje van de twee leiders. 

Het groepje werd steeds kleiner en kleiner, omdat het tempo heel 

hoog lag. 

Uiteindelijk reed ik met een jongen uit België voor de plaatsen 4 en 

5. We moesten tegen elkaar gaan sprinten en ik kwam als vierde over 

de streep! Als eerstejaars U19 ben ik superblij met deze plek en is 

het ook alvast een goed teken voor volgend jaar. Dan vindt namelijk 

het Wereldkampioenschap plaats op hetzelfde parcours. Na de wed-

strijd gingen we meteen naar huis, want het was nog een heel lange 

weg terug naar Nederland.

Luke Verburg, 5V



Groots!

 

Een schaduwcollege van jongeren uit Schiedam vergaderde onlangs 

tegelijkertijd met het echte college van B&W over actuele thema’s 

binnen de gemeente. 

De jongeren ‘schaduwden’ elk een bepaalde wethouder uit het echte 

college van B&W. Beide colleges beschikten over dezelfde stukken.     

                                      

Onze Pim van Dorst uit V6 had zitting in dit schaduwcollege. Hij sprak 

Een schaduwcollege van jongeren uit Schiedam vergaderde vandaag 

tegelijkertijd met het echte college van B&W over actuele thema’s 

binnen de gemeente. Onderwerpen die de jongeren bijzonder aan-

spraken waren de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid, de inzet van 

BOA’s en de stadsmarketing in Schiedam.

Een jongere verwoordde de ervaring van het schaduwcollege heel 

mooi: “In het begin dachten we: jeetje, wat een saaie stukken, maar 

toen we eenmaal als college met elkaar in gesprek gingen, bleek het 

allemaal veel leuker.”

Veiligheid

Uit de discussies in het Jongerencollege bleek grote betrokkenheid 

bij wat er in ‘hun’ stad gebeurt. Bijvoorbeeld over de veiligheid in de 

stad. Het schaduwcollege kwam erachter dat dit niet wordt gepeild bij 

inwoners jonger dan 18 jaar, terwijl jongeren 30% van de Schiedam-

se bevolking uitmaken en in de ogen van het Jongerencollege juist 

veel meer buiten zijn en daar ervaringen opdoen. Ouderen zitten nl. 

relatief meer binnen, thuis of op het werk. Het Jongerencollege advi-

seert de gemeente om hier de volgende keer rekening mee te houden.

onder meer over het onderzoek naar de veiligheid van jongeren in  

de Schiedamse straten. 

Pim excelleerde eerder al in regionale ronden van het MEP (Model 

European Parliament). We zijn trots op onze Pim en we zullen in de 

toekomst zeker meer van  hem horen. 

We blijven je volgen, Pim!

IS SCHIEDAM EIGENLIJK WEL VEILIG VOOR JONGEREN…?

P E R S B E R I C H T  G E M E E N T E  S C H I E D A M

Stadsmarketing

Een ander thema waarmee de jongeren zijn begaan, is de stadsmar-

keting. In de plannen van de gemeente wordt die momenteel vooral 

gebouwd rondom de drie unique selling points: jenever, kunst & cultuur 

en innovatief ondernemen. Het Jongerencollege ziet in Schiedam vooral 

kansen voor jonge ondernemers die laagdrempelig kunnen starten in 

de vele panden die leegstaan. Ze zien veel mogelijkheden voor young 

professionals en Schiedam als woonstad voor studenten. De geografi-

sche ligging van de stad is volgens hen daarvoor ook ideaal.

Dichterbij

Met de visienota Open Schiedam zet de gemeente zich in om onder 

andere de lokale democratie te versterken, en de afstand tussen Schie-

dammers en de politiek te verkleinen. Daarbij hoort ook jongeren op 

een aansprekende wijze te betrekken bij de Schiedamse politiek. Open 

Schiedam zorgt ervoor dat het bestuur en de raad ruimte biedt aan de 

organisatie en de stad voor experimenten en vernieuwing. Het actief 

ophalen van ideeën uit de stad, duidelijke communicatie, het openstel-

len van data en de daadkrachtige uitvoering resulteren in een beter 

contact met de stad, want Schiedam is een toegankelijke en proactieve 

gemeente. 

Het Jongerencollege bestond uit vijf 

leerlingen van de vijf verschillende 

scholen in Schiedam en een studente 

(zij vervulde de rol van burgemees-

ter). De jongeren ‘schaduwden’ elk 

een bepaalde wethouder uit het echte 

college van B&W.

SCHADUWCOLLEGE VAN SCHIEDAMSE JONGEREN WERPT FRISSE BLIK OP TOEKOMST VAN HUN STAD

Pim van Dorst, 

onderste rij, tweede van links.
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Daarna krijgt Jolanda Kakebeen van Stichting 

“Be Aware” (www.stichting-be-aware.nl) het 

woord. Ze krijgt de aula heel snel stil door 

zichzelf te introduceren als ervaringsdeskun-

dige op het gebied van verslaving. Ze begint 

met een korte inleiding over verslaving. Ver-

slaving is een ziekte van de hersenen. Deze 

avond komt vooral verslaving aan drugs, 

alcohol, games en mobieltjes aan bod. 

Allereerst moeten we ons beeld van verslaaf-

den bijstellen. Dat zijn niet alleen mensen die 

zichzelf verwaarlozen en dakloos zijn; ook 

hoeft een verslaafde niet altijd dagelijks het 

middel waaraan hij verslaafd is, te gebruiken. 

Zo zijn er alcoholisten die een- of tweemaal 

per maand bingedrinken. Het moment waarop 

ze weer kunnen drinken, beheerst dat hun 

hele leven. Ze zijn de hele maand bezig met 

het moment waarop ze weer kunnen/mogen 

drinken. Vervolgens vertelt Jolanda iets over 

de factoren die de kans op verslaving vergro-

ten en licht ze toe waarom het zo belangrijk 

is dat het afglijden naar een verslaving tijdig 

herkend wordt. Vooral in de beginperiode van 

een verslaving hebben ouders nog heel veel 

invloed en kunnen hun kind helpen het tij 

te keren. Als een verslaving al langer duurt, 

hebben vrienden weer meer invloed op een 

puber en is het al moeilijker voor ouders 

om tot een verslaafd kind door te dringen. 

Jolanda bespreekt ook de kenmerken van 

een (beginnende) verslaving.

Al snel komt het onderwerp alcohol ter 

sprake en het moment waarop jongeren 

beginnen met drinken. Jolanda houdt een 

vurig pleidooi om als ouder de grens van 18 

Verslaving 
           is een ziekte
Op 28 november jl. was het tijd voor de algemene ouderavond met verslaving als onderwerp. 

Ruim 200 ouders wachten ongeduldig op het begin van de ouderavond. De aula is aardig gevuld. 

Na een korte introductie door Marco Pape, voorzitter van de ouderraad, krijgt Michel ter Laak, de 

rector, het woord. Hij vertelt kort wat over de veranderingen die aan het begin van het jaar zijn 

doorgevoerd met als doel de leerlingen te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen.

te handhaven. De ouders in de aula krijgen 

de gelegenheid om hun mening te geven 

aan de hand van verschillende stellingen. 

Met behulp van een stemkastje kunnen zij 

op de stelling reageren met “ja, nee of weet 

niet”. Verschillende ouders lichten graag hun 

standpunt toe over dit onderwerp. Zo denken 

ouders verschillend over de vraag of het 

verstandig is een kind jonger dan 18 te laten 

drinken. Zeker bij kinderen met oudere vrien-

den vinden veel ouders het niet reëel om de 

leeftijdsgrens van 18 te handhaven. Volgens 

Stichting “Be-Aware” en andere deskundigen 

leidt thuis drinken eerder tot meer drinken, 

omdat kinderen dan zowel thuis als buiten de 

deur drinken.

Tijdens de ouderavond wordt ons als ouders 

ook een spiegel voorgehouden met de vraag 

hoe wij omgaan met pijn, verdriet en onze-

kerheid. Het voorbeeld van ouders heeft een 

grote invloed op kinderen. Een indringend 

filmpje illustreert goed dat kinderen graag 

hun ouders nadoen.

Tot slot verwijst Jolanda naar de website van 

stichting “Be Aware”, waar voor ouders tips 

te vinden zijn voor een gesprek met kinderen, 

als ze vermoeden of weten dat hun kinderen 

alcohol of drugs gebruiken. Jolanda bena-

drukt nogmaals het belang van sturing door 

ouders, omdat de het brein van jongeren 

nog niet helemaal ontwikkeld is. Haar laatste 

advies aan ouders is om regelmatig oprechte 

complimenten aan hun kind te geven.

De ouderraad
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Technasium

Bij een audit wordt een school op basis van 

twaalf criteria (indicatoren) beoordeeld. Er 

wordt dan onder andere gelet op de kwaliteit 

van het lesmateriaal, de coachende rol 

van de docent, de samenwerking met het 

bedrijfsleven, de contacten met ouders en 

de faciliteiten in de technasiumwerkplaats. 

Ook is het belangrijk dat de docenten die het 

vak O&O geven gecertificeerd zijn volgens 

de richtlijnen en eisen van de Stichting 

Technasium. Al met al dus best een spannend 

traject. Mede op basis van gesprekken met 

directie, docenten, leerlingen en ouders van 

leerlingen heeft de commissie geoordeeld en 

Een heel succesvol jaar 
voor ons technasium
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons technasium. Zo werden we afgelopen 

voorjaar bezocht door de auditcommissie van de Stichting Technasium. Deze commissie moest 

beoordelen of het technasiumpredicaat van Spieringshoek verlengd kon worden. 

de Stichting heeft het advies het predicaat te 

verlengen overgenomen. Daar zijn we natuur-

lijk heel erg trots op!

Het kon echter niet op in 2017, want we had-

den ook onze eerste lichting havo 5-leerlin-

gen die examen deden in het vak onderzoek 

& ontwerpen (O&O). Dit vak sluiten de leer-

lingen af met de zogenaamde meesterproef. 

Dat wil zeggen dat de leerlingen in groepjes 

zelf een opdracht formuleren in overleg met 

een zelf gevonden opdrachtgever. Vervolgens 

gaan ze de opdracht daadwerkelijk uitvoe-

ren. Tot slot presenteren zij hun resultaat. 

De leerlingen passen in het voortraject alle 

aangeleerde vaardigheden toe, zoals plannen, 

samenwerken, oplossingsgericht werken, pro-

fessioneel communiceren met opdrachtgever 

en andere betrokkenen, en presenteren. Dit 

zijn vaardigheden die ze tijdens hun vervolg-

opleiding en werk goed kunnen gebruiken.

Tijdens de diploma-uitreiking ontvingen  

Micky Barg, Déjan van Noordt, Remco  

Tiebout, en Dani Posno naast hun diploma 

ook het officiële technasiumcertificaat en zijn 

hiervoor apart in het zonnetje gezet.

Marion Thier

Technator
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Een emotioneel moment was ook dit jaar 

weer het moment waarop de eindexamen-

leerlingen de kerk binnenkwamen. Toen de 

geslaagden onder aanzwellende muziek de 

kerk binnentraden, gingen alle vijfhonderd 

aanwezigen staan om hen van een luid 

applaus te voorzien. Het viel hierbij op dat 

menig trotse vader of moeder een traantje 

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 stelden 

zij de leerlingen een mooie toekomst in 

het verschiet nu zij deze prachtige presta-

tie neergezet hebben. Ook onze leerlingen 

kregen de gelegenheid om te vertellen hoe 

zij de afgelopen jaren Spieringshoek hadden 

beleefd. De leerlingen die een bijzonde-

re prestatie hadden neergezet, ontvingen 

Geslaagd 
in 2017Donderdag 6 juli was het weer zover: de diploma-

uitreikingen van havo en vwo voor onze school. 

In de sfeervolle RK Heilig Hartkerk zorgden de eindexamen-

leerlingen 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 217 leerlingen hun diploma.

daarvoor een prijs en werden toegesproken 

door hun vakdocent. Het jaarboek kregen de 

leerlingen mee als herinnering aan hun jaren 

op Spieringshoek.

Nieuw dit jaar was dat alle examenleerlingen 

mochten plaatsnemen op het podium, zodat 

extra werd benadrukt dat zij degenen waren 

die een podium verdienden vanwege de 

mooie prestatie die zij geleverd hadden.

De diploma-uitreiking werd opgesierd door 

Marion Boon, die een prachtig eigen nummer 

zong en speelde. Het muzikale intermezzo 

en de aankleding van de kerk door twee 

kunstdocenten gaven de feestelijkheden 

extra glans. 

Terwijl de leerlingen hun diploma in ont-

vangst namen, werden er foto’s van hen 

getoond: een foto van hoe zij hier waren 

binnengekomen en een foto van hoe ze er 

nu uitzien. Elke leerling werd vervolgens met 

een treffende oneliner en een roos in het 

zonnetje gezet. Na afloop van de ceremonie 

konden de geslaagden onder het genot van 

een hapje en een drankje gezellig napraten 

met ouders, familie, vrienden en leraren. 

Kortom, een dag die de leerlingen altijd zal 

bijblijven.

Patty Meuling,

Docent Nederlands en gastvrouw tijdens 

de diploma-uitreikingen
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Baris Aksoy, Rhiannon Amesz, Christian Boele, Jodie Borsboom, 

Kenny van den Bosch, Isa Bosman, Luke Boutestein, Lieke 

Brammer, Puck Brouwer, Tim de Bruin, Joep Cats, Alper Çelik, 

Shivani Chhatterdas, Lucien Corstjens, Marloes Crama, Phoebe 

Doughtie, Dorien van der Drift, Emma Eijkelenboom, Alexander 

Engelage, Merel Erkens, Mark Geers, Olaf van Gelderen, Sven 

Groen, Ian Groeneveld, Malik Gumbs, Nicole de Haard, Tim 

de Haard, Britt van Ham, Tina van der Helm, Amber Hertog, 

Louise Hoek, Nick van ‘t Hoen, Pepijn ‘t Hoen, Sjoerd Hoff, Elle 

Hollaar, Mearle Hoogeveen, Robyn van Houdenhoven, Charlotte 

van Houdt, Mark Keijzer, Julian Kippuw, Dani Klein, Lisa van 

der Klink, Beau de Koning, Suze Langeveld, Emma Leenderts, 

Vijay Leidelmeijer, Qi Chang Lin, Britt Mastenbroek, Jorinde 

Molendijk, Joël van Oers, Lotte van Oevelen, Martha Osei-

Agyeman, Ciska Overkamp, Lennart Poot, Mah Noor Raza, Mah 

Rukh Raza, Suzanne Ribbe, Fox Rijbering, Tessa Romviel, Pepijn 

Rust, Silke Schouwstra, Jeremiah Simpeh, Tess van Tuijl, Seray 

Ünsal, Aïsha Uwugiaren, Sander Verkouter, Ravenne Visser, Lisa 

Waringa, Milou Zandwijk.

GESLAAGDEN VWO GESLAAGDEN HAVO

Bilal Akkaya, Sander van Arendonk, Ordille Babo, Sinnead Banks, 

Hafize Baran, Micky Barg, Maja Belder, Iris van Bellen, Fleur van 

den Berg, Jeroen van den Bergh, Jack Bijl, Lars Bol, Isabel van den 

Boogert, Victor van den Bosch, Sven Botter, Bente Brammer, Lisa 

Brand, Joëlle van den Brink, Connor Brokking, Justus ter Brugge, 

Koen de Bruijn, Kevin Brussé, Phoebe van der Burg, Mely Chen, 

Serena Crowson, Eline Cruz, Ruby Dijkshoorn, Shivani Dipai, Luuk 

Doorgeest, Lisanne van Doorn, Teddie van Dorp, Leroy van den 

Driesche, Ozan Durmaz, Dion Engelbracht, Floris Engelchor, Pepijn 

Fijt, Alessia Frisina Fauste, Aimée van der Gaag, Michel Geluk, Elise 

de Gier, Rutger Gieseler, Roos van der Giessen, Raweena Gonesh, 

Daan Gonlag, Timon Groen, Julia de Haas, Charlotte van Haften, 

Rustam Hakimi, Danyon Hakvoort, Jordy ‘t Hardt, Ian de Heer, Karin 

Herweijer, Giomatiro Hitipeuw, Fenna van Hoegee, Myron van den 

Hoek, Jim van der Hoeven, Naomi Hogenboom, Demi Hollebeek, 

Dayou Hoogendijk, Vera Hoogerboord, Calvin van der Houwen, Lisa 

de Jager, Rowen de Jong, Kim Jongeling, Ibrahim Karagöz, Bram 

Keijzer, Jill Kenny, Marit Klepke, Kwena Koka, Joëlle Kranenburg, 

Mark Kranenburg, Alec de Krieger, Mariëlle Kwisthout, Robin Lans-

bergen, Krijn Lemmens, Katinka Ligthart, Jasmijn Loenen, Ginny 

Lomans, Jasper van Loon, Kay Lugten, Chimene Makkus, Rachel 

Maliepaard, Romy Markestein, Bas Meijer, Lynn Messchaert, Juliëtte 

Molleja Vermolen, Demi Monster, Erik Nauman, Cindy Nieuwen-

huijzen, Yasmina Nineb, Bente van Noorden, Alex Noordijk, Déjan 

van Noordt, Sanne Olsthoorn, Dion Onstenk, Oscar Oosterwijk, 

Thijm Pieterse, Dani Posno, Mekayla Potgieter, Veeru Ramcharan, 

Joy Redert, Noa Ribeiro Palma, Nikki Riesmeijer, Jacky Rigters, 

Esmée Rooijmans, Daniël Rook, Danique van Roon, Luca Rooze-

boom, Eline van Rossem, Emirhan Sarikuş, Daevy Scheffers, Melvin 

Schippers, Hanneke Schoenmakers, Armando Schoonbrood, Daan 

Schutte, Anco Smit, Kim Snoek, Luuk Sommer, Moise Stok, Lotte 

Stouten, Jelle Stouten, Pepijn Swam, Joël Sweet, Jerry van der Tas, 

Quinty Teeuw, Remco Tiebout, Leon van Tricht, Charity Venderbos, 

Julia Verkoelen, Tom Vermaas, Nick Verwaal, Carst van Vliet, Kevin 

Vollebregt, Mika de Vormer, Pien Voshaar, Xavi Vriesde, Cheyenne 

van der Waard, Anouska van Waardenburg, Ruby Warnaar, Jamie 

van Wasbeek, Ginger Weerheim, Robin Wegman, Martijn Wessels, 

Maxim Willebrand, Tim Witvliet, Younnes Yassini, Ronan Zagwijn, 

Nabil Znagui.

Baris Pelit,
afdelingsleider 
havo

Thera Kokx,
afdelingsleider 
vwo
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