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van de redactie

Het is weer de tijd van het jaar waarin de bladeren verkleuren en van de bomen af dwarrelen. De tijd waarin
het weer guurder wordt. De tijd van dagen die korter
worden. De tijd waarin de regenhoeveelheid ineens verviervoudigt. Desalniettemin is het ook weer de tijd van
het jaar waar weer een nieuwe schoolkrant uitkomt:
de herfsteditie!
Dit is weer de eerste schoolkrant van het jaar. Bij deze
willen we alle nieuwe en toekomstige schoolkrantleden
van harte welkom heten, want wij zijn namelijk op zoek
naar JOU!
Heb je de schoolkrant iets moois te bieden, neem dan
zeker contact met ons op, via instagram of in de schoolgangen. We zijn echt aan het popelen om nieuwe leden
te werven die de schoolkrant nog een extra draai gaan
geven.

Naast de vaste rubrieken staat deze schoolkrant weer
vol met heel veel nieuwe, frisse stukjes. Ook al is het
jaar net begonnen, de tijd vliegt voorbij. Zo hebben we
de eerste beekweek al achter de rug. Gelukkig bevat
deze schoolkrant onder andere een artikel over herkenbare PTA-situaties en over hoe je een essay schrijft.
Maar maak je geen zorgen. Je kunt ook lekker relaxen
met onder andere ‘Memes voor scholieren’ of dilemmadinsdag.
Nou, dan zou ik jullie nu met rust laten zodat je eindelijk
kunt gaan lezen in de nieuwe schoolkrant. Heel veel
leesplezier!

Isa Hooft
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dingen die de herfst
ook leuk maken!
Ik weet het en ik vind het net zo vervelend als jullie: de zomer is voorbij. Als ik terugdenk
aan hoe ik op het strand lag tussen de palmbomen, iedere dag patat, pizza en ijs at,
mijn bikini 24/7 aanhad en ’s avonds de hele camping op stelten zette met een geluidsbox
met geluidscapaciteit van 98 dB, word ik lichtelijk gedeprimeerd. We gaan de winter
maanden vol kou, regen en vermoeidheid tegemoet. Toch hoeft het niet zo negatief te
zijn als het misschien lijkt. Daarom heb ik een lijst hieronder voor iedereen die deze
donkere maanden wil doorkomen met toch veel plezier, positiviteit en gezelligheid.

1

2
3

• Als het buiten regent of steenkoud is, is het fantastisch om in je bed of op de bank
met een dekentje te liggen, een warme kop chocolademelk in je handen en
een film te kijken of een boek te lezen, right?
• Herfst is de tijd voor kampvuren! Haal een zak marshmallows, bouw
een groot vuur en pak een stapel dekens en… Roosteren maar!
PS vergeet niet je vrienden uit te nodigen ;)
• Als de zomer is afgelopen, verandert het bos langzaam in het
betoverde bos van Sneeuwwitje. Ga met je hond eropuit en
fotografeer wat je allemaal onderweg tegenkomt.

4

Of ga picknicken als het ‘relatief’ lekker weer is.
• Ik weet niet of het aan mij ligt, maar halverwege september
stromen de uitnodigingen voor feestjes binnen. Tijd voor je
little black dress en confetti! Geen feestjes op de planning van
anderen? Organiseer je eigen party, in halloweenstijl bijvoorbeeld!
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Ik hoop dat je net als

ik nu toch een beetje

5

• Als het buiten regent of waait is het een goed idee om een wortel
tjestaart, pompoensoep of een ander gerecht te bereiden.
Zolang het maar vullend is en naar meer smaakt!

6

• Organiseer een spelletjesavond met veel snacks en
gezelligheid. Plak er ook een goede film achteraan
of als je helemaal in de mood bent houd je
gewoon een HP-marathon tot je in slaap valt.

7

• Gamen? Haal de Sims weer eens tevoorschijn, speel Star Wars Battlefront 2
op de PS4 of doe old fashion en speel Wii
Party. En als het buiten slecht weer is kun

8

je nog altijd voetballen op de Xbox.

zin in de herfst hebt

gekregen! Als je toch

een fan van regen en

kou bent, kun je ook

een regenjas aantrek-

ken en met je beste

vriendin in de regen

zingen en dansen! Dan

is de herfst in ieder

opzicht voor iedereen

toch nog een feestje!

• Las een baaldag in! Blijf een hele zondag in
je bed liggen met een stapel boeken, een
iPad en doos met dropjes of chocola. Met
al dat slechte weer mag je je ook weleens
terugtrekken en urenlang naar de glow in
the dark stickers op je plafond staren.

Geschreven door Julie van Kerkhoff
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Jaarlijks terugkerend...

bouw-een-band-op-metmensen-die-je-al-kent activiteit
Geschreven door Hilal

Demirel

Al vanaf dag één op de middelbare school
krijg je ermee te maken. Op je kennismakings-
dag heb je ongetwijfeld wel met een bal
overgegooid midden in een kring, elkaar
moeten interviewen of een groepsposter
moeten knutselen. Ten minste, dat lieten ze
de brugklassers van het jaar 2013 wel doen.
Ik heb het over de school die ons verplicht
om een band te bouwen. Hebben we dit
nodig en zijn er alternatieven?

Dit wil zeker niet zeggen dat de activiteiten geheel
afgeschaft moeten worden! Een mooi voorbeeld:
In 6 vwo ga je bowlen met de hele jaarlaag. Geen
andere verplichtingen of ingedeelde groepjes door
de docenten. Gewoon even lekker bowlen. Dit
soort activiteiten hadden we jaren geleden ook
al wel mogen doen! We kunnen echt wel contact
met elkaar leggen. Daar hebben we geen één
minuut speed daten, ‘vertrouwenskring’ of speur
tocht in de regen voor nodig! Een extra vrije dag
aan het begin van het schooljaar kan trouwens
ook geen kwaad.
•

Ik begon zojuist met het voorbeeld van een
kennismakingsdag. Oké, geen goed voorbeeld
misschien, want op je eerste schooldag van een
nieuwe school ken je waarschijnlijk bijna niemand.
Die activiteiten hebben dan nog wel een beetje
nut. Maar om dit de komende leerjaren
nog steeds te organiseren?
Ik zit al
Inmiddels zit ik in het zesde leerLaat me raden...
jaar en heb tot nu toe vele verbij
jij zit op het...
plichte schoolactiviteiten moeten
in de klas.
volgen die mij zouden moeten
hechten aan mijn klasgenoten.
Prima dat we in de eerste klas een
speurtocht door de school deden. Maar om
nou nog in 4v een speurtocht te laten doen in de
stad, terwijl de docenten een drankje deden op
de Korenmarkt? Niemand die het serieus nam!
Of nog in 5 vwo in groepjes een katapult laten
bouwen, met een elastiek een vertrouwenskring
vormen of samen gaan steppen*? Dit hebben we
echt moeten doen en het blijft maar terugkeren.
Weet de school niet dat wij al jaren geleden
vriendengroepen hebben gevormd? En heeft de
school ook niet door dat je de meeste mensen ook
* Het steppen was eigenlijk nog niet zo heel erg.
(al is het een beetje) kent.
Met een gids die wat vertelde over de geiten.

Beekdal?!
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Geschreven door Rozemarijn

Bakker

Afgelopen vakantie ging ik met mijn ouders een week weg.
We zaten op een camping waar eigenlijk vrij weinig te doen
was. Er was geen internetverbinding (wat naar mijn mening
gezond is, maar niet heel fijn). Ze hadden wel paarden en
schapen. En een heleboel gras. Terwijl ik gedachteloos naar
het gras keek, kwam er opeens een interessante kwestie in mij
op: je hebt geluk nodig om een klavertje vier te vinden, maar je
hebt een klavertje vier nodig om geluk te krijgen.
Deze  zin is een schijnbare tegenstelling.
Zo’n  zin waarvan de inhoud een schijnbare tegenstelling is,
heet een paradox. In het klavertjevierparadox  zit eigenlijk de
boodschap: je moet geluk hebben om geluk te vinden.
Dit staat natuurlijk open voor verschillende interpretaties,
want of je zelf je geluk kan bepalen of dat je het moet vinden is
weer een hele andere kwestie. Het fenomeen paradoxen hield
me bezig, en  zodra ik weer internetconnectie had, verdiepte
ik me verder in het onderwerp. Hieronder een paar
paradoxen die je mogelijk aan het denken  zetten.
nige
“Het e leren van de
e
wat w enis, is dat
d
geschie leren van
ts
we nie iedenis” –
h
de gesc h Hegel
ic
Friedr

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

7         

quotes
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“Ik ben een
citomens en
ik denk
dat de 6 vw
oleerling alge
mene
ontwikkeling
heeft”

In deze rubriek worden
docenten in het zonne
tje gezet door middel
van een eerbetoon.
Maar we willen we nu
ook mooie plekken in
de school uitlichten.
Deze keer...

EEN
ODE
AAN...

het atrium
Over het zonnetje gesproken, kan ik net zo goed beginnen met het heerlijke zonnetje dat altijd
door de grote ramen van het atrium naar binnen schijnt. Oh, en dat leidt mijn ogen dan weer
tot de grote en altijd open ramen boven ons. Zo fijn hoe die koude lucht langs je lichaam stroomt
als een verfrissende winterbries. Daarnaast is de frisse lucht vaak ook erg nodig na het losgelaten
worden uit een klam, zweterig lokaaltje.
Er is ook altijd zo’n gezellige sfeer
in het atrium, lekker geklets hier,
wat gebrabbel daar… Weet je
wanneer die gezelligheid op zijn
best is? De onderbouwpauze. Geloof mij, je hebt nog nooit zoiets
gezelligs gehoord. Met de nadruk
op gehoord…

Zodra je het atrium verlaat voel je
opeens dat je oren het begeven
en er ontstaat een onophoudelijke
eentonige piep in het linkeroor.
Maar maak je geen zorgen, net als
die hoge schelle stemmetjes, gaat
die piep in je oor na een tijdje ook
wel over. Bij die tweede spreek

ik echter niet uit ervaring. Maar
goed, ik neem aan van wel. Het
atrium is dus een chille, lichte,
verfrissende en bovenal gezellige
plek. Al met al is het atrium dus
gewoon ‘the place to be’! 

•

Geschreven door Isa
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HOW TO

Halloween

Wil jij een excuus om te feesten? Want Halloween
komt eraan. Oftewel de perfecte gelegenheid om
eens lekker los te gaan met je griezelige vrienden
en je innerlijke duisternis naar buiten te halen!
Halloween gaat om het vereren van de heiligen
d.m.v. snoep en heel veel nepbloed. Een essentieel
deel van deze eeuwenoude traditie is het halloweenfeest. Hier een paar tips van Beekdals meest
prominente experts hoe jij jouw eigen freaky fest
kan maken.

CLOWNstuums!!

Halloween is geen Halloween zonder goede kostuums. Je kan
hier heel veel mee. een klassiekere look, zoals zombie, heks of
vampier (a personal favorite), maar een beetje creativiteit wordt
altijd gewaardeerd. Misschien kan je een creepy versie van een
bepaald karakter maken (kijk bijvoorbeeld naar steampunk
stijlen). Een beetje (of heel veel) moeite in je kostuum stoppen
is het helemaal waard, misschien win je dan wel die felbegeerde
eerste prijs in de kostuumwedstrijd.

VOOOEdsel!!

Een van de meest belangrijke dingen in ons leven is
voedsel. We kunnen niet zonder voedsel. Voedsel
wordt daarom ook helemaal niet uitgesloten van
een goed halloweenfeest. Bij een geweldige feestdag zoals deze kun je gelijk al denken aan lekkere
hapjes zoals: taart, cakejes, koekjes en chips. Maar
bij Halloween hoort natuurlijk wel wat griezeligs.
Een goed voorbeeld van een lekkere griezelige
snack is de hersentaart. Een grote taart in de vorm
van kronkelende hersenen met als finishing touch
een beetje rode jam om het lekker bloederig te
laten lijken. Helemaal niet moeilijk om te maken en
het geeft gelijk die goede halloweensfeer. Zo zijn er
natuurlijk nog veel meer leuke dingen te bedenken.
Het belangrijkste is: Wees vooral creatief!

Tip: Het inte
rnet is natuu
rlijk een
goede bron
om veel insp
iratie op
te doen. Me
t een paar kl
ikken op
de muis heb
jij een gewe
ldig idee
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Om je kostuum helemaal af te maken is het noodzakelijk dat je goede schmink op je gezicht pleurt…. Ik bedoel;
gebruikt. Een eng gezicht maakt je kostuum ook gelijk
een heel stuk overtuigender. Ben je bang dat je niet zo’n
creatief typetje bent, dan kan ik je geruststellen met
het feit dat er altijd leuke tutorials te vinden zijn op het
internet.

Tip: Een goede inspiratiebron is
Instagram en Pinterest. Typ eens
'Halloween' in en je krijgt een verscheiden aanbod aan verschrikkelijk
leuke verschijningen.

FANtastic party!!
Het allerbelangrijkste bij een halloweenfeest is de versiering. Spinnenwebben maken het verschil! Mijn advies
is om zoveel mogelijk te gebruiken. Goede plekken voor
spinnenwebben zijn boekenkasten, spiegels, kandelaars
en in de deuropening. Pompoenen horen er ook bij en
zijn natuurlijk leuk (en verrukkelijk) om uit te houwen.
Ook skeletten, afgehakte ledematen en bloed op de
spiegels geven dat extra stukje flair.

Tip: Detail
s zijn gee
n
overbodig
e luxe als
je
mensen w
ilt laten s
c
hrikken. Het
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ze het nie
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Denk eraan dat je spooky activiteiten plant. Denk
hierbij aan horrorfilms, kostuumwedstrijd, donkere
boswandelingen en spooky stories die leiden tot
heerlijke lange nachtmerries. Pas op met sommige
traditionele spellen zoals appelhappen, want deze
kunnen de make-up verpesten.

Tip: Ga met de hele groep, in je spooky
kostuums, pizza halen en geef iedereen in
de pizzeria de schrik van hun leven!
Verlichting is de grootste sfeermaker. Zorg ervoor
dat de feestlocatie grotendeels donker is met een
aantal strategische bronnen van licht, wellicht bij
deuropeningen voor dramatisch effect (en zodat je
elkaars enge gezichten kan zien).

Tip: Kaarsen zijn leuk, maar (vooral met de
spinnenwebben en de capes van mensen) ook
heel gevaarlijk. Een afrader dus!
Om de sfeer echt compleet te maken kan je creepy
geluiden opzetten. Mensen worden hierdoor heerlijk
paranoïde. Geluiden zoals schreeuwen, kraken van de
vloer en huilende wolven komen vaak goed van pas.
Geschreven door Thom

en Tara
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onderzoekjes

Er worden veel onderzoeken gedaan. Van het effect van planten op leren
tot de invloed van temperatuur op je gedrag. Maar welke onderzoeken zijn
nou echt nuttig? Wij hebben geprobeerd de meest verbazingwekkende,
shockerende en overdonderende onderzoeken van de afgelopen tijd hier
in één stukje bij elkaar te zetten.

OMIETSVANTELEREN
1)

Losse letters

Misschien ben je deze tekst al weleens tegen
gekomen. Het berichtje hieronder lijken een stel
losse letters, maar als je goed kijkt, kun je er
misschien wel wat van maken.
Las je dit knut lzeen, heb jij ook een mkrewradaig beirn. Kna je dit lzeen? Stchels 55% van
de mnesesn knuenn dat. De vrmoognes van de
mneslekije geset zijn idurnkwkekned, vlognes
een odrnezeok van de uinervtistiet van Cmabrigde. Het mkaat neit uit in wlkee vgloodre de
lttreers in het wrood saatn.
Het eigne blkagenerije is dat de ertese en de
ltatsae ltteer op de jstuie paltas saatn. De rset
kan een rmomejtle zijn en je knut het tcoh
zdnoer porbmleen lzeen. Dat kmot odmat het
mnseleijk beirn een worod neit ltteer voor ltteer
vrwkeret, maar als een gheeel. Vrebzwingaekkned, nwietaar? En ik dchat nog wel dat sllpeing
blrangeijk was!
Zoals ook al in het tekstje staat, komt dit dus
doordat je hersenen niet letter voor letter een
tekst verwerken maar als geheel.
Bron: http://www.ascensie.nl/mindcontrol1.html

2)

Stress onder scholieren

Het volgende onderzoek gaat over een steeds
groter wordend probleem, namelijk stress onder
scholieren. Veel scholieren ervaren veel druk om
alles goed te doen. Werk, gezin, social media, sociale contacten en natuurlijk ook nog school. Dat
zorgt voor veel stress. Uit dit onderzoek blijkt dat
het een groot probleem is.
Van de ca. 700 ondervraagde scholieren door
1Vandaag heeft 43% dagelijks stress van school.
De tweede plek gaat naar ‘over mijn sociale leven/
of mensen mij leuk vinden’ waarbij 20% van de
scholieren dagelijks stress ervaart.
Als gevolgen van stress worden genoemd:
sneller prikkelbaar (64%), piekeren (58%), aanhoudende vermoeidheid (56%), concentratieproblemen (53%), slapeloosheid (48%), lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn (43%)
en verminderde interesse in mensen en zaken
om me heen (42%). De prestatiedruk wordt door
53% van de scholieren ‘redelijk hoog’ genoemd,
al geven ze vooral zichzelf de schuld ervan: 63%
zegt dat ze vooral zichzelf deze druk opleggen.
Op de vraag: ‘Zou jij behoefte hebben aan lessen
op de middelbare school waarin je leert
beter met stress om te gaan?’ antwoordt 47%
met ja. Misschien iets om over na te denken.
Bron: 1Vandaag. Onderzoek: stress en burn-out.
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3)

iPads in de klas

iPads in de klas werken! Blijkt uit onderzoek van
NSO-CNA. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de
SG Sint Ursula locatie Horn onder het vmbo-t.
In iPadklassen is de motivatie significant hoger.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de motivatie
niet alleen de eerste maanden hoog is. Ook
nadat de eerste maanden zijn verstreken en
de iPad misschien ‘saai’ zou kunnen worden, is
de motivatie van leerlingen in iPadklassen nog
steeds significant hoger.
De cijferresultaten zijn daarentegen niet significant hoger. Soms viel de iPadklas van hoger uit
en soms de normale klas, zonder iPad. Dit kan
gewoon door toeval komen.
Zou je alleen door een verhoogde motivatie de
iPadklas al een succes kunnen noemen? Er komt
nog een vervolgonderzoek, dat wachten we dan
maar af!

Waarom

WE DIT OOK ALWEER DEDEN

Scholing is belangrijk. Daar is iedereen het
over eens. Voor je persoonlijke ontwikkeling, om (sociale) vaardigheden en kennis te
ontwikkelen, kans op een goede toekomst te
vergroten en nog zoveel meer.

Bron: NSO-CNA. Persoonlijk leren met iPads.

Pesters populair
op school

4) 

Pesters zijn populairder geworden op school,
blijkt uit onderzoek van Loes Pouwels van de
Radboud Universiteit. Ze voerde haar onderzoek
uit onder meer dan tweeduizend middelbare
scholieren. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen
negatief zijn over pesten in het algemeen maar
pesten in hun klas niet afkeuren. Scholieren benoemen dan vaak de goede kanten die de pester
ook heeft, of de slechte kanten van het slachtoffer. Een verklaring kan zijn dat de verhoogde
drang om ‘erbij te willen horen’, die hoger is dan
op de basisschool, ervoor zorgt dat scholieren
de pester niet durven af te vallen. Loes Pouwels
voerde haar onderzoek namelijk ook uit op de
basisschool. Daar waren de resultaten positiever
en werd pesten sneller veroordeeld.
Bron: Radboud Universiteit. Pesters populairder
op middelbare school dan op de basisschool.
Geschreven door Isa

Siebe Sietsma

Hooft en

Daarom is scholing ontstaan.
Stel je voor: je hebt een leven voor je met alleen maar mogelijkheden en geen obstakels.
Dan doe je toch wat je het leukste vindt om
te doen?
Jij wilt dokter worden. Niet gek dat je
scholing krijgt in een vak als biologie. Jij wilt
politicus worden. Gek dat je scholing krijgt in
een vak als biologie?
Wij leven in een wereld met veel mogelijkheden en weinig obstakels, maar blijkbaar
zijn het er ons niet genoeg.
Zullen we teruggaan naar de basis? Leren
voor een reden en niet leren voor het leren.
Want ik leer alleen biologie om te laten zien
dat ik kan leren.
Is dat gek?

•

Ja! 
Geschreven door Siebe

Sietsma

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

13         

HOROSCOOP
Wil jij weten wat je dit jaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden!
Kijk snel naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.
Geschreven door Kreeft

(zonder Ram deze keer)

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Jij hebt geen zin in gezeur
en daarom laat je je erbuiten. De andere sterrenbeelden mogen een
voorbeeld daaraan nemen.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Je dromen voorspellen de
toekomst.

Vis
20 februari – 20 maart
Het gaat weer meer regenen
en dit betekent dat jij je als
een vis in het water voelt.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Binnenkort krijg jij antwoord
op al je vragen.

Waterman
21 januari – 19 februari
Maagd lijkt eropuit te zijn
je leven te ruïneren.

Tweeling
21 mei – 20 juni
De sterren waren een beetje
geheimzinnig over jou, tweeling.
Slechts is bekend dat jou iets
groots te wachten staat.

Boogschutter
23 november – 21 december
Jij zult deze maand de liefde
van je leven vinden. Het kan
wat langer duren voordat je
het door hebt

Stier
21 april – 20 mei
De dagen zullen korter worden
en dit betekent dat je eerder
kunt gaan slapen. Maar dat ga
je toch niet echt doen.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Jij houdt niet van de winter.
Je houdt daarom een
winterslaap.

Steenbok
22 december – 20 januari
Morgen ontmoet je iemand
die (vroeg of laat) je leven zal
veranderen.

Maagd
23 augustus – 23 september
Mensen begrijpen jou niet
de laatste tijd, maar laten we
eerlijk zijn, jij begrijpt jezelf
ook niet helemaal.

Ram
21 maart – 20 april
De laatste tijd denk je te
veel na. Laat je hart wat
keuzes maken.
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WAAROM EERLIJKHEID
HET LANGST DUURT
Eerlijkheid. Mensen zeggen altijd wel dat ze
de waarheid willen horen, maar is dat eigenlijk wel zo? Soms is het toch fijn om te horen
dat je zelfgemaakte taart (waar je drie uur
aan hebt gewerkt én je vinger voor hebt gebrand) heel erg lekker smaakt, terwijl iedereen (inclusief jijzelf) zich eigenlijk afvraagt of
je in plaats van bosbessen geen ansjovis in
de taart hebt gedaan?
Dat komt waarschijnlijk doordat het moeilijk is om
toe te geven dat je helemaal niet zo’n bakprins(es)
bent. Of omdat je ergens hard aan hebt gewerkt,
maar het toch geen succes is geworden. En jammer maar helaas: dat is het leven.
Het werkt ook op een andere manier: soms lieg je
ergens over omdat liegen nou eenmaal makkelijker
is dan de waarheid spreken. Om een voorbeeld te
schetsen: je bent met je vriendin aan het shoppen
en ze probeert een trui aan. Je ziet meteen dat
dit een modieuze ramp is, maar je vriendin vindt
hem hélémaal geweldig. Je houdt jezelf dingen

voor als “smaken verschillen” en “misschien komt
het door het licht hier”, maar stiekem weet jij ook
wel dat echt niemand deze trui goed zou staan. Ze
vraagt aan je “En, wat vind jij?” Met moeite krijg
je “m-mooi” over je lippen geperst. Ze leek zo blij
met de trui en je wilde haar niet afkraken… Liegen
is nou eenmaal makkelijker!
Het nadeel van liegen is dat het eigenlijk altijd
averechts werkt. Nu heeft je vriendin de trui
namelijk naar school aan. Hoewel ze zich helemaal
geweldig voelt, krijgt ze een beetje rare blikken
toegeworpen. Ooh nee, je moet het haar wel gaan
vertellen…
Op de fiets besluit je het dan toch te zeggen. Ze
kijkt een beetje gekwetst en ze vraagt “Waarom had je dat niet meteen gezegd?” Eehm.. ja...
goede vraag. Want ja, liegen is soms makkelijker,
maar dat betekent niet meteen dat het beter is.
Mensen kiezen gemak meestal voor het andere,
ook al komt het ze later slechter uit. En jammer
maar helaas: ook dat is het leven.
(P.S. Sóms kun je de waarheid maar beter voor je
houden, vooral als je niet het risico wil lopen eruit
gestuurd te worden omdat je je leraar vertelt dat
‘ie enorm uit z’n mond stinkt…)
Geschreven door Brit

Wiertz
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DILEMMA

dinsdag

De meeste mensen hebben er al wel eens van gehoord of hebben het gezien op Facebook, Dilemma Dinsdag.
Steeds moet je kiezen tussen twee absurde mogelijkheden: “Of je wast je haar elke dag met mayonaise, of je
slaapt altijd op een nat matras.” Er zijn geen uitvluchten mogelijk. Bijvoorbeeld, dan verwissel ik mijn matras
of dan was ik mijn haar na de mayonaise gewoon met shampoo. Dus geen uitvluchten en je moet kiezen.

1

2

Je komt overal één minuut te laat OF
je komt overal een half uur te vroeg.

Je mag een dag gratis shoppen in de Jumbo OF
je krijgt gratis broodjes uit de kantine.

3

Het slow-whoop signaal (brandalarm) gaat elke dag
random één keer af OF de bel is constant vijf minuten lang.

5

4

In je etui zit een magisch gat waardoor je pennen
één voor één van de aardbodem verdwijnen OF
alle pennen in je etui zijn bijna op.

Dilemma's bedacht door Isa Hooft
Getekend door Amy

Je laat je kluisjespas minimaal één keer per week per ongeluk
in je kluisje liggen OF de stewards vragen je wekelijks in de
pauze of je andermans troep wilt opruimen.
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Weiss

coming up?
WHAT'S

Deze herfst kunnen we onze sloffen, dekens en chocomel uit de kast halen, want er staat weer een hoop
entertainment op het programma. Bingelees je mee? Geschreven door Julie van Kerkhoff

In de bioscoop

Om te lezen

Netflix

Halloween

Sweet 16

Als je in de mood bent voor Horror kan
je je hart ophalen met ‘Halloween’. Te
zien vanaf 1 november en de film belooft
je een slachtpartij tijdens Halloween en
een gemaskerde seriemoordenaar. Eng
genoeg? •

‘#SweetSixteen’ verschijnt 22 oktober. De succesvolle vlogster Megan
Olivera filmt haar hele leven en alles
lijkt fantastisch te zijn, totdat ze een
verkeersongeluk krijgt en de regie
over haar leven langzamerhand
verliest en haar volgers haar leven
beginnen te bepalen. •

Nieuwe
Gossip Girl?

Winter en kerst?
Vanaf 1 november 2018 is
The Nutcracker And The
Four Realms op het filmdoek te zien. Een magische
film van Disney die lijkt op
Beauty and the Beast en
Alice in Wonderland. En de
film is helemaal in winter
en kerstsfeer! •
Als dat bovennatuurlijke gedoe niks voor
jou is en je van comedy en romantiek
houdt, kan je naar de 40ste verjaardag
van Grease gaan. Rock en roll, de jaren 50,
swingende nummers en ‘het foute vriendje’ worden opnieuw gepresenteerd! Vanaf
13 oktober te zien. Ook komen er twee
wedding films in de bios die veel humor
bevatten: ‘My Big Gay Italian Wedding’
over een homostel dat in een pittoresk
Italiaans dorpje wil trouwen en toch net
iets anders verloopt dan gepland (vanaf 3
oktober) en ‘5 Weddings’ over een Amerikaanse journaliste die naar India gaat om
reportages te maken over bruiloften. Een
dramatisch romantisch avontuur met een
snufje cultuur! (Vanaf 25 oktober) •

Griezelen?
In oktober, precies op tijd voor
Halloween, verschijnt ook ‘Fright
Night’. Een groep jongeren geeft
zich op voor Fright Night en blijven
gedurende de hele nacht in het bos
waarbij hun grootste angsten verschijnen. Maar dat is niet alles! Eén van
de jongeren is een moordenaar en
één van hen zal het niet overleven. •

Ariel voor adults
Ten slotte verschijnt ook ‘Mermaid’,
een volwassen verschijning van de
Kleine Zeemeermin. Gaia de ‘mermaid’ wordt verliefd op een mensenjongen als ze op haar 17e verjaardag
naar het oppervlak zwemt. Wat moet
ze ervoor over hebben om haar liefde
te beantwoorden? •

Vanaf 5 oktober verschijnt
de nieuwe
Gossip Girl!
De nieuwe
serie ‘Élite’ zal
de vervanger
van Gossip Girl zijn. De trailer staat al
online en de serie schijnt een nieuwe
hit te zijn: een Spaanse chique kostschool met een echte élite. Wanneer
drie buitenstaanders toegelaten zijn
tot de school, veroorzaakt dat veel
chaos en zelfs een misdrijf. •

Riverdale
Ook verschijnt er seizoen 3 van
‘Riverdale’! Genoeg te bingewatchen
dus! •

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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De eerste beekweek is pas achter de rug en voor de bovenbouw betekende dit de PTA-week.
Een PTA, ook wel een schoolexamen genoemd, voor het eerst maken is best wel spannend.
Je zit in zo’n grote gymzaal en de toetsen duren ineens 100 of soms wel 150 minuten.
De vierde klassers van dit jaar weten inmiddels ook hoe het werkt, maar de onderbouw
nog niet. Dus hierbij: herkenbare situaties van het maken van een PTA-toets.

Herkenbaar...

PTA'S

Je staat te wachten voor de gymzaal. Biologie is je eerste toets. Je hebt in totaal,
wat zal het zijn? 6? 7?, misschien wel 8 uur geleerd. Net voordat je de zaal inloopt
vraagt iemand nog snel aan je: “Wat is een dactylogram ook alweer?” Huh? Moesten
we dat leren?

¶

Je loopt rond door de zaal op zoek naar het blaadje met jouw naam

erop. Onderhand gaan steeds meer mensen zitten. Ligt mijn toets er wel? Ben ik
eigenlijk wel in de goede gymzaal?

¶

Eindelijk heb je je blaadje gevonden. Het

startsignaal wordt gegeven. Eens even kijken. Wow oké, dit zijn veel opgaven.

¶

Huh?! Mensen slaan nu al de bladzijde om? Jij bent nog niet eens voorbij de eerste
opdracht...

¶

Oké, het is best te doen.

¶

Toch niet... overslaan die handel.

¶

Eindelijk een opdracht die wel soepel gaat. Hoort iedereen mij dat blaadje omslaan?
Misschien haal ik nog wel een tien.

¶

Heb ik eigenlijk mijn telefoon wel uit m’n

zak gehaald en in mijn kluisje gedaan? Even zo onopvallend mogelijk voelen. Oké,
pfiew, hij zit niet in mijn broekzak.
mensen nu al klaar?

¶

¶

Enkele leerlingen lopen de zaal uit. Wat? Zijn

Oké, nog even doorzetten.

¶

tempo. WAT? NOG MEER MENSEN KLAAR?
wel even voort maken nu

¶

¶

Gewoon lekker door op je eigen

Oké nog een kwartiertje. Misschien

Nog 5 minuten. Shit shit shit.

¶

”Maakt iedereen zijn

laatste zin af?” More like maak snel nog even de laatste twee vragen.
zit erop!

¶

¶

Oké het

Nee, ik hoef niet te weten wat je had ingevuld bij vraag 8c en ik weet

ook niet meer wat ik had bij vraag 11b.

¶

Geschreven door Rozemarijn
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Help hoe schrijf ik een

ESSAY?
Geschreven door Julie

In de hogere klassen van havo en vwo moet
je steeds vaker een essay schrijven. Omdat
de voorbereiding voor het schrijven van een
essay en ook het schrijven zelf soms best
lastig kunnen zijn, wil ik jullie een handje
op weg helpen zodat iedereen straks een A+
heeft!
Allereerst: wat is een essay? “Een essay is een
beschouwende prozatekst of een artikel over een
wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie
geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen
of ontwikkelingen”, zegt Wikipedia.
Oké, wat? Op school is een essay een klein wetenschappelijk werkstukje of artikel over een onderwerp van een van je vakken waarin je een stelling
beargumenteert of een vraag beantwoordt.
Hieronder zie je een heel stappenplan dat je kunt
doorlopen als je een essay moet schrijven.
De voorbereiding
Voordat je überhaupt begint met schrijven, moet
je gaan brainstormen: maak een mindmap over
je onderwerp en zoek informatie op Wikipedia of
een andere website op. Let op: ga nog geen ingewikkelde wetenschappelijke artikelen lezen. Just
the basics! Verzamel alle informatie in een Word
document en lees dit eens rustig door.
De volgende stap is om op zoek te gaan naar
literatuur. Vaak moet je meerdere literaire werken
raadplegen bij het schrijven van je essay. Ga
naar de bibliotheek, kijk op books.google.com of
scholar.google.nl. Wanneer je wetenschappelijke
artikelen uit tijdschriften ook moet raadplegen
kan je naar de website gaan van een wetenschappelijk tijdschrift over jouw vak. Voor biologie
of natuurkunde kun je bijvoorbeeld Nature of
Science raadplegen.

Help..

van Kerkhoff

Vervolgens maak je een bouwplan voor je essay. Hierin
schrijf je de titel, welke vraag/stelling er in de inleiding wordt
gesteld, de hypothese van je vraag/stelling en vervolgens
schrijf je welke argumenten je gaat gebruiken met daarbij
een tegenargument en weerlegging. In het slot schrijf je of
je hypothese is bevestigd en sluit je af met een uitsmijter.
Tip: schrijf bij de argumenten in je bouwplan ook alvast
welke bronnen je daarvoor gaat raadplegen, dat scheelt tijd.
Verwijs naar de bronnen in je essay volgens de APA-stijl.
Nu gaat het schrijven beginnen! Ik heb hieronder per
tekstdeel gezet waarop je moet letten:
De titel
Bedenk een titel die je aan het denken zet, die de lezer
prikkelt en waarbij je wilt weten wat de schrijver hierover te
zeggen heeft.
De inleiding
1. Begin met een feit, uitspraak (van een wetenschapper), een
ontdekking die onlangs is gedaan, een grap of anekdote.
2. Geef iets meer achtergrondinformatie over je onderwerp.
3. Beschrijf de hoofdpunten van dit essay.
4. Stel je vraag of schrijf je stelling.
5. Schrijf je hypothese.
De kern
Per alinea schrijf je jouw argument (voor of tegen), of een
van de antwoorden op je vraag op. Laat de vorige alinea
overlopen in deze alinea. Geef ten minste 2 details die je
argument/antwoord bevestigen: onderzoeken, feiten, voorbeelden of de mening van een expert. Pas deze drie regels
toe op iedere alinea.
Slot
1. Bevestig of verwerp je hypothese.
2. Vat alle hoofdpunten (de conclusie van iedere alinea)
samen.
3. Geef antwoord op je stelling of vraag. 
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.

droomprins
HOE VEROVER JE JOUW

Geschreven door Julie van Kerkhoff

Misschien wil je wel miljonair worden? Tijdens de les naar

knappe boys gluren? Of ben je op zoek naar een bf met een
Porsche of gouden stem + acteertalent? Vandaag kan het
allemaal! De Beeker lanceert een artikel waarin we je uit-

gebreid tips geven, zodat je bij deze ‘’droomprinsen’’ zeker
in de smaak zult vallen! Hieronder de 6 meest begeerde
vrijgezellen op onze planeet…

We kennen hem allemaal uit To All the Boys
I’ve Loved Before en hij is momenteel mega
hot! Jawel, aangenaam kennis te maken
met Noah. Naast dat hij super cute is, is hij een echte
gentlemen en lijkt, in de films tenminste, de ideale
droomboy te zijn. Hij is opgegroeid samen met zijn
oudere zus in Florida en is daarna helemaal voor de
stage in Hollywood gegaan! Hij is Duits en Italiaans
van afkomst, dus als je een kans bij hem wilt
maken moet je hem óf uitnodigen voor
een skitrip in de Alpen óf een liefdesbrief in het Duits of Italiaans sturen!
Wij raden je Duits aan, want misschien kan je jouw schrijfskills dan
alvast oefenen tijdens de lessen Duits
op school!

Naam: Noah Centineo
Leeftijd: 22 jaar
Afkomst: Duits en Italiaans én opgegroeid in Florida
Bekend van: To All the Boys I’ve Loved Before, Sierra
Burgess Is a Loser, Disney Channel, series The Fosters
en nog veel meer
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Gossip Girl ster Ed Westwick, die we
allemaal kennen als Chuck Bass is ook
weer op de markt, nadat het uit is gegaan
tussen hem en zijn vriendin. Een pittige tante moet
je wel zijn als je met hem wilt daten. Ed staat echt zijn
mannetje tussen de miljonairs onder elkaar. Talent
heeft deze alfaman wel: naast zijn rol als miljardair in
de Upper East Side, speelde hij ook in S. Darko, Chalet
Girl, J. Edgar en Romeo en Julliet.
Bovendien is hij leadzanger in
een rockband. Onze datetip:
Jetski’s huren in Monaco op
zijn kosten, of course.
Naam: Ed Westwick
Leeftijd: 31 jaar
Afkomst: Engeland
Bekend van: Gossip Girl
en zijn zware sexy stem.
Peeta Mellark, we kennen hem allemaal
als tribuut in de Hunger Games en lover
van Katniss. In de film is Josh een hopeloze romanticus die tijdens de strijd op leven en dood
Katniss de liefde verklaart. Maar Josh is in het echt

ook een zachtaardige jongen, vertelt hij. Peeta is
een echt icoon geworden met veel fans. Wanneer
mensen emotioneel worden om Peeta (Josh),
wordt Josh verlegen en weet hij niet zo goed wat
hij moet doen... Schattig hoor! Momenteel heeft
Josh geen plannen voor de toekomst, hij ziet het
wel. En aangezien hij én geen plannen heeft én single is, is het nu het moment om je kans te grijpen.
Om Josh te veroveren hoef je maar 2 dingen te doen volgens hemzelf: oogcontact
maken en glimlachen! Appeltje eitje
toch? PS Boys maken ook kans… Josh
zegt dat hij ‘gedeeltelijk’ hetero is. ;)
Naam: Josh Hutcherson
Leeftijd: 25 jaar
Afkomst: Verenigde Staten, Kentucky
Bekend van: Hunger Games, Bridge to Terabithia en Journey to the Center of the Earth. Veel
science-fiction dus!
Zijn al die keurige zachtaardige mannen maar niets voor jou? Dan kan je
ook nog altijd voor een rapper gaan!
Ronnie Flex bijvoorbeeld. Deze stoere rapper uit
Rotterdam weet wel hoe je een feestje en succes
moet opbouwen. Hoewel Ronnie nu een echte
patser is, was hij vroeger een heel rustige verlegen
jongen die helemaal niet bezig was met meisjes
en haalde juist goede cijfers (in tegenstelling tot Lil
Kleine). Na zijn doorbraak Drank en Drugs is hij wat
losser geworden en komen er tegenwoordig meer
chickies over de vloer. Nu, naar eigen zeggen, is
Ronnie afgekickt en single. Hij benadrukt dat hij
op meisjes met donker haar en donkere ogen valt.
En als je deze rapper aan de haak hebt geslagen
“chilt” hij het liefst in z’n pyjama op de bank. Hij
noemt zichzelf ‘een kleffe boy’ met een
goede sound. Mocht je iets willen
beginnen met deze gast: koop
een fles Hennessy Cognac, trek
je roze onesie met oren aan
en nodig hem uit voor een
houseparty op je Gucci bank.
Voor echt succes: verf van tevoren je haren effe zwart!

Naam: Ronell

Langston
Plasschaert (Ronnie Flex)

Leeftijd: 26 jaar
Afkomst: Geboren in Rotterdam,
opgegroeid in Capelle aan de IJssel
Bekend van: Drank en drugs,
Fan, Energie, Loterij, Zeg dat niet, en
de nieuwste: Miljonair
Riverdale-hunk Cole Sprouse mag ook zeker niet
ontbreken. Geheimzinnig komt deze jongen over in
Riverdale, maar dat heeft wel iets charmants. Hij is
naast acteren ook dol op fotografie en lanceerde
zelfs een eigen fotografiewebsite. Helaas voor ons
is Cole aan het daten met Lili Reinhart. Je leest
het goed: Betty in Riverdale! Maar wij hebben een
creatieve oplossing om toch kans te maken: word
tegenspeelster van Jughead en pak hem in de serie
af van Betty en laat hem in het echt voor
je vallen. Op de filmset kan alles!
Naam: Cole Sprouse
Leeftijd: 26 jaar
Afkomst: Italiaans
Bekend van: Riverdale, The Suit Life
of Zack & Cody en Friends
Nu we het toch over Riverdale
hebben, willen we afsluiten met onze
laatste Riverdale held: KJ Apa. Oftewel
Archie, de schattige roodharige beste vriend van
Betty en pretty is hij zeker! Al zijn zijn rode haren
helaas niet puur natuur! KJ heeft 10 uur in de salon
gezeten om een redhead te worden. Naast zijn
prachtige betoverende liedjes in Riverdale, heeft
KJ in het echt ook een gouden stem. Om hem te
daten zing je een cover op een van zijn liedjes en
dm je deze naar zijn insta!
Naam: Keneti

James
Fitzgerald Apa (KJ Apa)

Leeftijd: 21 jaar
Afkomst: Nieuw-Zeeland
Bekend van: Riverdale, The Hate
U Give, Shortland Street en A Dog’s
Purpose.

MEMES

VOOR SCHOLIEREN
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VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Beekdal Lyceum

•

Bernhardlaan 49

•

6824 LE Arnhem

•

026 320 98 20

•

www.beekdallyceum.nl

