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van de redactie

Leuk dat je leest!
Want daarvoor maken we natuurlijk deze schoolkrant;
‘Voor leerlingen, door leerlingen’. Dat jullie dit willen blijven
lezen, blijft het belangrijkste doel. Gelukkig maar dat we
steeds meer leerlingen weten te bereiken.

Met het tweede doel boeken we inmiddels ook vooruitgang. Niet alleen de stukjes in deze schoolkrant zijn door
leerlingen gemaakt, maar nu ook deels de opmaak. Al hadden we dit natuurlijk nooit gekund zonder Marjorie Specht
(grafisch vormgever), die ons heeft geholpen dit onder de
knie te krijgen. Na deze schoolkrant zullen we hopelijk als
leerlingen nog meer zelf gaan doen.
Helemaal zelfstandig zal dit niet gaan, want we maken
graag gebruik van de vakgroep Nederlands. Zij hebben ook
bij deze schoolkrant onze stukjes gecheckt. Dit is onmisbaar en de controle blijft nodig.
Zelf zal ik er een tijdje niet bij zijn. Vanaf juli ben in een
halfjaar in de Verenigde Staten. Ook Maaike zal onze

r edactie gaan verlaten. Zij doet namelijk eindexamen dit
schooljaar. Daarom hebben we echt nieuwe leden nodig,
vooral uit de onderbouw! Zie jij dit wel zitten? DM ons op insta of stuur ons een mail: schoolkrantdebeeker@gmail.com.
Ook als je zou willen filmen of foto’s maken, ben je van
harte welkom! Om nog meer leerlingen te bereiken, zijn
we namelijk steeds meer online bezig. Een insta-account
waarop we dilemma dinsdag’s posten, trailers maken voor
nieuwe schoolkranten en leerlingen vragen ideeën in te
sturen voor de nieuwe schoolkrant. En dat is nog maar het
begin. We hebben ook een Twitter-, Facebook- (ja toch
nog) en YouTube-account. En zijn van plan daar veel meer
mee te gaan doen. Vandaar ook onze nieuwe aanwinst
in het team: Emma. Zij zal filmpjes gaan maken voor de
Beeker.
Hierbij dan ook een kleine oproep: VOLG ONS! En hopelijk
kunnen we dan ook snel zeggen: ‘leuk dat je kijkt’.
Geschreven door Siebe

Noah

Karlijn

Soena

Maaike

Thom

Isa

Hilal

Julie

Roos

Rozemarijn

Tara

Emma

Sietsma

Siebe
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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.

Getekend door

Rozemarijn Bakker
Dilemma's bedacht door

Siebe Sietsma

1

4

Nooit verder dan vijf kilometer van je huis
vandaan zijn OF geen thuis hebben.

Nooit meer weekend OF nooit meer vakantie.

2

5

Met vrienden op vakantie OF met familie op vakantie.

Geen afscheid kunnen nemen
OF je niet hechten aan mensen.

3

6

Altijd in het vliegtuig OF altijd op zee.
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Elk soort eten moeten eten OF
alleen de benenwagen mogen gebruiken.

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 Ram & Kreeft

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Ondanks je slechte
werkhouding zal je jammer
genoeg overgaan dit jaar.

Kreeft
21 juni – 22 juli
In geval van twijfel: gewoon
doen!

Vis
20 februari – 20 maart
Jij hebt een uitzonderlijke gave
die nog onontdekt is.
Pas als je weet wat je gave is,
kan je hem gebruiken.
Begin maar met zoeken in
jezelf, zou ik zeggen!

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Door vroeg naar bed te gaan
worden de dagen alleen maar
korter.

Waterman
21 januari – 19 februari
Draag altijd een mes op
zak. Je weet nooit
wanneer je onverwachts
taart tegenkomt.
.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Ergens deze maand zal jij een
familielid ontmoeten dat je al
eens eerder hebt gezien.

Boogschutter
23 november – 21 december
Volg de zon!

Stier
21 april – 20 mei
Misschien is een lieve schattige cavia wel iets voor jou, als
tegenhanger van je eigen karakter.
Gesponsord door caviakopen.nl

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Misschien is bij de
schoolkrantredactie gaan wel
iets voor jou. DM ons op insta:
schoolkrantdebeeker
#niksgeenreclame.

Steenbok
22 december – 20 januari
Als je dit leest is het al te laat.
Het spijt me.
Oprecht.

Maagd
23 augustus – 23 september
Ik ben vergeten wat de sterren
of jou zeiden, maar het was
belangrijk!

Ram
21 maart – 20 april
Jij bent en blijft de beste
persoon die er is. Dat is alles
wat deze schrijver over jou te
zeggen heeft.
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scholieren

HANDIGE APPS VOOR

Focus Booster

Eerst een korte uitleg achter de techniek
van deze app. De zogeheten pomodorotechnique is handig als je veel stof moet
zien te leren en je moeite hebt met je concentreren. Het werkt simpel. Telkens heb
je timers van 25 minuten. Dit omdat een
leersessie van 25 minuten perfect blijkt te
zijn voor onze productiviteit; is het langer
dan neemt de concentratie af. Vervolgens
neem je een korte pauze van vijf minuten
en ga je weer 25 minuten zonder afleiding
aan de slag. Na dit vier keer herhaald te
hebben, heb je een lange pauze van vijf
tien minuten.

Er bestaan veel gelijkaardige apps die
dezelfde techniek hanteren. Door zelf een
timer in te stellen zou je het programma
ook prima kunnen volgen. 
•

Khan Academy
Ik neem aan dat meerdere mensen hier
al iets over hebben gehoord, kennen of
misschien zelfs gebruiken. Khan Academy
is jouw online docent in heel veel vakken!
Het biedt filmpjes met een duidelijke uitleg over talloze onderwerpen en hierbij
horende oefenmaterialen. Of het nu gaat
over integralen van wiskunde, elektromagnetisme van natuurkunde of over
celdeling bij biologie, Khan Academy geeft
je een haarfijne uitleg. Helemaal gratis!
De app en filmpjes zijn wel in het Engels,
maar door het makkelijke taalgebruik en
de Engelse ondertiteling is de uitleg goed
te volgen.
•
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Sleep Cycle

Quizlet
Quizlet is eigenlijk net als de Nederlandse
wrts, maar dan beter, vind ik. Het biedt
je de mogelijkheid om woordenlijsten en
flashcards te maken zodat je sneller woordjes leert en er meer mee kan oefenen.
Er bestaat ook een database met lijsten
van anderen. Dit is handig, als je geen zin
hebt zelf je lijst erin te zetten. Quizlet is
meer dan alleen een programma om jezelf
te overhoren. Je hebt vele mogelijkheden
om de woordjes te leren, bijvoorbeeld
door spelletjes. Nu kan je dit via je computer doen, maar het heeft ook een goedwerkende mobiele app! Even in de trein of
op de bank: hoe meer je oefent, hoe beter
je de woordjes kent.
•

Niet alleen je huiswerk doen en goed
leren helpen je naar goede schoolresultaten. Net zo belangrijk is rusten.
Bijvoorbeeld door tijd voor jezelf en door
een goede nachtrust. Sleep Cycle helpt je
bewust te worden van je slaappatroon.
Voor je gaat slapen, stel je met deze app
een wekker in. Vervolgens meet hij de
hele nacht hoe diep je op welk moment
slaapt. In de ochtend word jij wakker
gemaakt in je ‘lichtste’ slaapmoment.
De fase waarin je wakker gemaakt wilt
worden, bepaal jij zelf. Een ‘wake up
phase’ van 30 minuten is aangeraden.
Als je je alarm dus om 7:00 had ingesteld,
word je wakker gemaakt op het beste
moment tussen 6:30 en 7:00. Uit bed
komen voor school wordt hiermee een
beetje makkelijker. 
•
Geschreven door Hilal

Demirel
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Doodlijnen...
Het stond eigenlijk al wekenlang, misschien
zelfs maandenlang vast. Dát ene verslag
dat op dát ene moment ingeleverd moest
worden. Ik, en neem aan veel van mijn mede
leerlingen krijgen het iedere keer weer voor
elkaar om dit het laatste dagje nog helemaal
af te maken. Het is een eng woord, maar de
betekenis is meer schrikbarend. We krijgen er
allemaal ooit mee te maken: DEADLINES.
Daar zit ik dan. Achter mijn bureau. Er vindt een
lange staarsessie plaats naar mijn lege Word-document. Dit is heel confronterend. Nog een paar uur
voor klokslag twaalf en ik heb om precies te zijn
nog niks aan mijn opdracht gedaan. Ik had eerder
moeten beginnen, denk ik bij mezelf. Dat denk ik
iedere keer.
Hierna volgen er diverse uren waarin heel veel
stress wordt ervaren. Toch gebeurt er telkens iets
opmerkelijks. Je lichaam maakt extra hormonen
aan zoals adrenaline die je een flinke boost geven.
Je krijgt als het ware een lastminutekick. Ik herken
het bij mezelf. Al zou ik één jaar de tijd krijgen voor

deze opdracht, toch zou ik het waarschijnlijk tot
het laatste moment uitstellen. Simpelweg omdat
ik anders geen stress ervaar en nooit helemaal die
concentratie te pakken krijg. Je raakt als het ware
verslaafd aan die lastminutekick.
Punt. Enter.
Langzaam haal ik mijn vingers van mijn toetsenbord
en kijk ik naar mijn scherm. Zojuist aan één stuk
door zitten typen. Ik lees op het eind wel door de
spelfouten heen, denk ik bij mezelf. Nog drie uur de
tijd. Even doorzetten nog. Ik baal dat ik geen koffie
lust. Had ik nu goed kunnen gebruiken.
Ons lichaam kan een stressvolle avond werkend aan
je taken dus wel aan. Toch vind ik het telkens weer zo
stom van mezelf. Al krijg ik mijn taken waarschijnlijk
net op tijd af, het is toch zonde. Het eindresultaat
had beter kunnen zijn en ik had geen stress hoeven
ervaren. Misschien is dit iets wat bij onze leeftijd
hoort? Wat betreft schoolplanning: discipline blijft
een ding. 

•

Geschreven door Hilal

t o do:
Praktische
opdracht
inleveren
23:59!!!!
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Demirel

Hoeveel kamelen
IS JOUW KLEDINGSTIJL WAARD?

K

amelen. Als ik het internet moet geloven,
werd dit bijzondere wezen onder andere gebruikt als ruilmiddel in de Arabische landen.
Ruilhandel is er altijd al geweest en dat kan een vorm
aannemen als een kip voor een vis, maar ook als
drie kamelen en een paard voor een vrouw. Met de
Kamelen-Calculator op fhm.nl kun je uitrekenen hoeveel kamelen jouw partner waard is. Als je toevallig
wordt aangehouden met de vraag hoeveel kamelen
je voor je vriend of vriendin wilt hebben, dan heb
je ten minste een indicatie van wat je ongeveer kan
vragen. Maar alle gekheid op een stokje: gelukkig is
mensenhandel al jaren niet meer sociaal geaccepteerd. Daarom gaan we geen prijskaartje noch een
hoeveelheid kamelen hangen aan een mensenleven.
Je komt er echter wel achter hoeveel kamelen jouw
outfitkeuzes opleveren.
De wekker gaat, je rolt je bed uit. Eindelijk bij je
kledingkast aangekomen moet je de volgende keuzes
maken.

Schoenen
A D
 e sneakers die de
meeste mensen dragen.
B Iets tussen een slipper, 
sandaal en Crocs in.
C Gympen.

Accessoires
A H
 orloge, ketting, armbandje.
B Wat zijn accessoires??
C Rugzak.
Even als indicatie: volgens de huidige kamelenkoers
is een goede kameel al snel tussen de €10.000 en
€15.000 waard.
Het meeste A aangekruist
Jouw kledingstijl is 10-20 kamelen waard. Jij ziet er
goed en verzorgd uit. ‘Doe maar normaal, dan doe je
al gek genoeg’ is jouw fashionmotto. Te felle kleuren
zijn jou net te bont, maar een leuke accessoire
maakt jouw outfit helemaal af.

Broek
A Skinny jeans: hoe strakker hoe beter.
B Die joggingbroek waarin je net hebt geslapen.
Lekker warm, perfect toch?!
C S traight jeans, mom jeans of boyfriend jeans.

Shirt, trui, top
A Als er maar Levi’s op staat, is het goed.
B Trui van de buitenkant, vliesdekentje aan de
binnenkant.
C O
 versized vintage-T-shirt.

Sokken
A L aag, wit of zwart.
B Geen voorkeur.
C B
 ij elke outfit bijpassende ‘happy socks’.

Het meeste B aangekruist
Jouw kledingstijl is 0-10 kamelen waard. ‘Form follows
function’ is jouw fashionmotto. Jij houdt van lekker
comfortabele kleren en het kan je in dat opzicht ook
niet zo veel schelen wat andere mensen van jouw
kleding denken. Maar ja, het oog wil ook wat, hè!
Het meeste C aangekruist
Jouw kledingstijl is 20-30. ‘Less is a bore’ is jouw
fashionmotto. Het woord ‘basic’ staat zeker niet in
jouw woordenboek. Daarom loop jij niet snel met de
kudde mee. Je kiest je eigen pad en komt zo op de
mooiste fashioncreaties.
Geschreven door Isa

Hooft
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coming up?
WHAT'S

Geschreven door Julie van Kerkhoff

Regen of zonneschijn? Deze zomer zullen wij absoluut niet stil gaan zitten. Met regen pakken wij
een spannend boek en met stralende zon schreeuwen we de longen uit ons lijf op een festival.
Hieronder vind jij jouw programma voor een fantastische zomer!

Boeken

Festivals

Zomeruitjes &
muziek

Ver van de boom

Appelpop

Zandvoortse markt

Ver van de boom door Robin
Benway klinkt nu al als een prachtig
boek. De geadopteerde Grace gaat
op zoek naar haar
biologische moeder,
maar ontdekt tijdens
dit avontuur dat ze
nog een zus en broer
heeft. Hoewel haar
zus Maya alles goed
voor elkaar lijkt te
hebben bij een lieve adoptiefamilie,
is haar broer Joaquin nog altijd op
zoek naar adoptieouders die hem
wel willen hebben. Alle drie zijn ze
telkens op zoek naar wie ze nu werkelijk echt zijn.
Vanaf 26 juni in de boekhandel! •

Appelpop 2018 is natuurlijk voor
iedereen! Met onder andere: Ronnie
Flex, Chef’Special, Golden Earring,
BLØF, Yungblud en Wulf. Het festival
is gratis en vindt plaats op vrijdag 7
en zaterdag 8 september! •

Zomermarkt aan de boulevard in
Zandvoort is er vanaf 14 juli t/m 18
augustus. Iedere zaterdag kun je
dan van 12:00 uur tot 18:00 uur in
het zonnetje langs het strand en de
kraampjes struinen. •

Zombie party
Op 3 juli verschijnt deel 4, Zombie
Party, van The White Rabbit Chronicles. Een super goede fantasy boekenserie over een meisje van wie het
leven tragisch verandert door een
auto-ongeluk en zombies. Een zware
strijd voor de bescherming van het
leven! •

Shakira
Ook kun je genieten van wat
concerten. Shakira komt met de
‘El Dorado World Tour’ op 9 juni het
dak van het Ziggodome afblazen. •

Pinkpop
Op 15, 16, 17 juni staat Pinkpop op
het programma. Dit festival heeft een
zeer uitgebreide line-up met daarnaast ook campings om te overnachten. In tegenstelling tot Appelpop
heb je tickets nodig. Er zijn dagtickets
maar ook voor het hele weekend. •
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Ed Sheeran
Verder is Ed Sheeran op 28 en 29 juni
in Amsterdam te vinden. Muziek en
fiestas genoeg! •

taalstrijders
We kennen het allemaal wel. Het moment waarop iemand zegt:
* Natuurlijk bestaan de taalstrijders al
‘Je hebt in ieder geval een hoger cijfer dan mij’. Waarna de helft
van het begin van de taalregels, maar
van de klas roept: ‘hoger cijfer dan IK.’ Deze groep mensen worden
sinds een korte tijd is hun houding
de taalnazi genoemd, ofwel taalstrijders. Niemand is veilig voor de
agressiever geworden. Niet alleen in
taalstrijders, want zij moeten ieder en elk klein taalfoutje vinden
Nederland, maar in de hele wereld zit
en verbeteren. Zelfs teidens de vakantie nemen deze strijders
deze taalpolitie. Zodra er een taalgeen rust. Er zijn een aantal veel voorkomende fouten waar de
fout wordt gemaakt slaan er niet één
taalstrijders helemaal gek van worden:
maar tien taalstrijders toe om de fout

1. Als/dan fouten; beter als?!
Het is beter DAN.
2. Jou/jouw fouten;
A: ik heb jou boek nog.
Strijder: Nee…
A: Jawel, het licht nog bij mij.
Strijder: Nee, jouW boek.
3. Lange zinnen zonder kommas; het
wordt erg lastig om de zin te lezen.
4. Spaties waar die horen; foto boek,
taal strijder?! Fotoboek, taalstrijder.

5. Zei dachten…; zei is de verleden
tijd van zeggen. Zij is een groep of
vrouwlijk. Zij dachten!
6. De weggelateN -n; Zit er een -n
aan het eind van een woord?
Gebruik hem dan.

te verbeteren. De enigste manier om
de taalstrijders te stoppen, is geen
fouten meer maken. Wat bijna
onmogelijk is.

7. Hun als ond
erwerp;
niet hun zijn,
niet zei
zijn, maar zij zi
jn.
8. Na in plaats
van
naar: na aanlei
ding?
Naar aanleidin
g.

9. Me/men;
het is mijn of
m’n.
10. Enigste; dat
is
een enig beeld
tje,
maar dit is het
enigste beeld
tje.
En jij bent de
enige
die dat vindt.

Voor de echte taalstrijders onder ons: probeer maar
eens alle taalfouten in dit stukje te vinden.
Bijkomend voordeel: als alle taalstrijders daar druk


Geschreven door

mee bezig zijn is er even wat rust voor ons, taalfouten-makende meute. Ook wel eens fijn.

•

Emma van Heek
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schooljaar

HOOGTEPUNTEN VAN HET

Voor de mensen die denken dat er op
onze school nooit eens iets gebeurt en
dat het afgelopen jaar precies hetzelfde
was als die daarvoor, heb ik hieronder
een aantal van de hoogtepunten van het
afgelopen jaar op een rijtje gezet.

1

Nieuwe fitnessruimte

We dachten dat ze nooit af zou komen, maar
uiteindelijk was ze er dan toch: de nieuwe fitnessruimte. En er wordt al veel gebruik van gemaakt:
leerlingen werken zich in het zweet tijdens hun
gymlessen en ook docenten doen verwoede
pogingen zich van hun sportieve kant te laten zien.

2

Stewards

Misschien zien sommige mensen dit niet als
hoogtepunt, maar er is wel een duidelijke verandering te zien in school. We hebben misschien het
idee dat de stewards niet zoveel doen, maar het
atrium ziet er echt een stuk schoner uit.

3

Nieuwe huisstijl

Alles, maar dan ook echt alles, moest er aan geloven. En het was allemaal niet voor niks. Met de
nieuwe, strakke huisstijl gaat het Beekdal helemaal
mee met zijn tijd.

4

Heft in eigen hand

Aangezien de leerlingen en de school het niet eens
konden worden over het kerstgala, besloot een aantal
leerlingen uit 6V het gala op eigen initiatief te organiseren. En met succes. Onder het motto ‘heft in eigen hand’
werd het gala razend populair onder de leerlingen.

5 O
 lympische Winterspelen
met Beekdaltintje
Twee Beekdallers zouden dit jaar deelnemen aan de
spelen. Helaas raakte een van de twee geblesseerd,
nog voordat het echt was begonnen. De ander was wel
succesvol. Hij wist een gouden medaille te winnen en
kreeg een special plaatsje op de wall of fame in het
atrium.

6

Examenstunt

Eindelijk was er weer eens een examenstunt op het
Beekdal! Alle stoelen werden uit de lokalen gehaald, er
werd een groot watergevecht gehouden met een heleboel waterballonnen en de hele school was een rommeltje. Het verliep misschien iets anders dan gepland en
niet iedereen was er even blij mee, maar de stunt was in
ieder geval een bijzondere ervaring en behoort absoluut
tot de hoogtepunten van dit jaar.

7

Schoolkrant op eigen kracht

Zonder begeleider leek dit jaar voor de schoolkrant
eerder een dieptepunt te worden, maar niks bleek
minder waar. Op eigen initiatief gingen we door met
de schoolkrant. Hierbij kregen we steun van de school
en hulp bij de opmaak, waardoor de schoolkrant er nu
nog beter uitziet.

Geschreven door: Karlijn Breedveld
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stunt

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er dit jaar weer een examenstunt heeft plaatsgevonden.
In de zes jaar dat ik hier nu op school zit, heb ik nog maar één keer eerder een stunt meegemaakt.
Vandaar dat wij als examenklassen dit jaar wel een examenstunt wilden organiseren.
Dit bleek echter niet zo gemakkelijk.

EXAMEN

In het begin was het allemaal heel vaag. Iedereen had
andere ideeën. In plaats van een concreet plan werden
er steeds weer nieuwe ideeën in de groep gegooid.

Het idee om alle stoelen weg te halen uit de lokalen
was een van de eerste ideeën. Hiervoor was dan ook al
toestemming gevraagd en gegeven. Er was ook een idee
om de ruimte van de kluisjes vol te stoppen met ballonnen. Hieruit is hier het idee voor de waterballonnen
voortgekomen. En daar begonnen de problemen. Mevrouw Vermeulen wilde geen toestemming geven voor
een waterballonnengevecht, omdat nat gras gevaarlijk
zou zijn. Veel leerlingen werden hier boos over.
We gymmen toch ook op nat gras?

Op de donderdagavond voor de examenstunt is een
groot deel van 6 vwo en 5 havo naar school gekomen om
alles klaar te maken voor de vrijdag. ’s Ochtends ging het
allemaal nog goed. Het effect die de verdwenen stoelen
hadden was geweldig. Leraren zaten ineens in het atrium
waar nog wel een paar banken stonden die niet weg
konden. Toen de lessen startten begonnen de meeste
leraren met het zoeken van stoelen, maar er waren ook
docenten begonnen met lesgeven zonder stoelen. Zo
werd er bij biologie bijvoorbeeld een proefwerk afgenomen zonder stoelen. De meest creatieve was meneer
Coehoorn. Hij schoof alle tafels aan de kant en gaf les
rond een gasbrander die als kampvuur fungeerde. Hij

vertelde spookverhalen aan zijn klassen en er zijn zelfs
marshmallows geroosterd boven het ‘kampvuur’.
Het vervolg van de dag was nogal chaotisch. Er werd
geprobeerd om het waterballonnen gevecht toch door
te laten gaan. Helaas werd de plek waar we de waterballonnen hadden opgeslagen afgesloten om het gevecht
te voorkomen. Uiteindelijk werd er toch toestemming
gegeven om het gevecht te houden, waar we de school
eigenlijk toch wel voor zouden moeten bedanken.
Uiteindelijk is de examenstunt volgens mij een succes
geworden. Onlangs de korte voorbereidingstijd en de
chaos werd het uiteindelijk toch een geslaagde stunt.
Natuurlijk moeten we ook de conciërges bedanken voor
hun hulp tijdens de voorbereiding en het terugzetten
van de stoelen. Zonder hen was er geen examenstunt
mogelijk geweest. •

Geschreven door Maaike Breedveld
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IRRITATIES
Omdat we ons allemaal wel aan iets irriteren

Omgeduwde, niet-opgeraapte fietsen
¶
Buiten gymmen terwijl het nog vriest
¶
Leraren die te laat komen
¶
Stewards die hun taak serieus nemen
¶
Prullenbakken in het OLC terwijl je er niet mag eten
¶
Liften waarvan je de knop de hele tijd ingdrukt moet houden
¶
Mensen die denken dat ze goed piano kunnen spelen
¶
Dat er wel een docenten- maar geen leerlingendag is
¶
De graffatikunstwerken in de C-gang
¶
Posters die er al drie jaar hangen
¶
Ouders op mentorgesprekjes
¶
Klokken die stilstaan
¶
Digiborden die te hightech voor leraren zijn
¶
Dat er geen pendelbusje naar de Jumbo rijdt
¶
Het te kleine looppad om in het OLC te komen
¶
Zoveel leerlingen dat het mieren lijken
¶
De niet-functionele stang in de rechterbovenhoek van het atrium
¶
Het raam in het atrium dat altijd openstaat

•

Tekeningen door Roos

van Slagmaat
Geschreven door Siebe Sietsma
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In de vaste rubriek

EEN
ODE
AAN...

‘Ode aan’ willen wij
een aantal docenten
in het zonnetje zetten
door middel van een

mevrouw
eerbetoon.

Simons

‘Ik ben niet goed op beeld, ben beter in 3D’
Docenten zijn mensen die (ik neem aan vrijwillig) ervoor gekozen hebben een baan uit te

oefenen die ons het onderwijs verschaffen. Scholing is verplicht, maar docent zijn is een eigen
keuze. Hun eigen keuze om dag in dag uit met vaak drukke, opstandige, telefoonverslaafde
pubers/adolescenten te werken. En nog steeds verbaas ik mij daarover.

Vandaag wil ik een ode brengen aan mevrouw
Simons. Naar mijn mening een van de leukste
(geschiedenis)docente die ik ooit heb gehad.
‘Nou verklaar u nader’ hoor ik u denken.
Het zit zo, naast een ongelofelijke dosis humor en
zelfspot heeft mevrouw Simons een enorme passie
voor geschiedenis. Dat is elke les weer te horen en
dat is gewoon heel fijn om naar te luisteren. Want
niks is erger dan van een docent les te krijgen die
zelf niet helemaal weet hoe de vork in de steel zit.
Het is niet alleen mijn interesse voor het vak
geschiedenis dat mijn voorkeur heeft. Ik kan
namelijk wel degelijk in slaap vallen van al die
langdradige gebeurtenissen die we moeten leren.
Ook is het de manier waarop deze gebeurtenissen
verbeeld en uitgelegd worden. Mevrouw Simons

heeft het talent om (in onze ogen) ingewikkelde
gebeurtenissen die lang geleden zijn gebeurd
te vervormen tot een actueel, gerelateerd en
interessant verhaal. Maar naast al deze kwaliteiten
is het niet te ontkennen dat we met een heel leuk
en gezellig mens te maken hebben.
Zelf ben ik echt niet van de slijmerige rubrieken,
maar een complimentje hier en daar is wel echt
op zijn plaats. 
Geschreven door Isa

•

Hooft
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list
BUCKET
Bucketlist, emmerlijst, de dingen die je in je
leven gedaan wilt hebben. Onze schooltijd
vinden wij nu meestal saai en stressvol:alleen
maar leren! Maar achteraf (dat zeggen de vol
wassenen tenminste) blijkt het de leukste tijd
van je leven. Om het nu al wat spectaculairder
te maken kun je deze ideeën toevoegen aan je
Bucketlist en ze uitvoeren op het Beekdal!

* sleepover
* bungeejump
* pizza
* puppy
* reisweek
Julie van Kerkhoff

Sleepover op school!
Zorg dat je ‘per ongeluk’ op school wordt opgesloten met je beste vrienden en vriendinnen.
Dan weet je in ieder geval dat je de volgende dag op tijd in de klas zit.
¶
Bungeejump vanaf de C3-gang uit het raam naar beneden.
Waarom een bijzondere rots in de Stille Oceaan als het ook op school kan?
¶
Bestel voor de hele school pizza het laatste uur voordat je pauze hebt,
en stuur de rekening naar de administratie.
¶
• Als je dan toch bezig bent, ga dan in dat vervelende
tussenuur online shoppen en stuur die rekening ook naar de administratie.
¶
Mocht je nu nog een vervelend tussenuur hebben en ze lf uitgeshopt zijn,
dan kun je natuurlijk ook nog wat hippe kleding bestellen voor je saai geklede docenten.
¶
Beekdal is een erg creatieve school. Mocht je ineens inspiratie hebben,
schroom dan niet en voorzie de schoolmuren van originele graffitikunst.
¶
Koop een schattige puppy en vraag vier weken ‘opvoedverlof’ aan,
om hem gehoorzaam en zindelijk te krijgen.
¶
Kijk je eigen toetsen na en geef jezelf een welverdiend cijfer.
Docenten hebben het al zo druk… Een beetje hulp kunnen ze best gebruiken.
¶
Organiseer een reisweek voor alle docenten. Alleen maar voordelen toch?
Docenten een leuke week, wij eindelijk alle vrijheid!
Heb je zelf een bucketlist? Bij het opstellen van een bucketlist maken we vaak grote plannen die niet
haalbaar zijn. Jongeren hebben tegenwoordig idiote ambities en stellen zichzelf vaak te grote doelen.
Misschien is het beter om daarom van jouw bucketlist een vliegtuigje te vouwen en door de klas
te gooien… De meeste lol zit vaak in de kleinste dingetjes!
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VERVELING
En dan is het zover: zomervakantie! De periode van zes weken waar je sinds de
eerste schooldag al naar uitkijkt. Je gaat een paar weken op vakantie en spreekt
wat af met vrienden. Maar de vierde of vijfde week is wanneer het toeslaat: de
verveling. Om dan toch die akelige weken van verveling door te komen heb ik een
paar ideeën op een rijtje gezet die je misschien van de verveling af kunnen helpen.

geschreven door Rozemarijn Bakker

Herschrijf het einde van de Titanic

(En voor optimaal amusement, neem het op
en edit het in de film.) Dit is geen haat naar
de Titanic of zo. Ik bedoel: het is een geweldige film (en jonge Leonardo DiCaprio!!!!!!),
maar het einde kan beter.

Een lied schrijven over bomen

Bomen stoten zuurstof uit en zijn daarmee de reden
dat wij in leven zijn. Waarom zou je deze prachtige
soort dan geen serenade brengen?

Een boom schrijven over liederen
Wolken schilderen

Als ervaren amateurschilder vind ik wolken
schilderen echt heel
moeilijk. Het lijkt misschien makkelijk: gewoon
een witte vlek in een
blauwe lucht, maar om
een wolk er realistisch
uit te laten is oprecht
vakmanschap vereist.

Plant een
boom en
wacht tot hij
groeit

Er is niets
mooiers dan
getuige zijn van
de werking van
moeder natuur
met eigen ogen,
toch?

Denk daar maar eens over na, ja.

Laat je kat uit (of
die van je buur
vrouw of zo)

Het is een relatief
minder bekend
fenomeen dan het
uitlaten van de hond,
maar er bestaan gewoon kattenriempjes
die je kunt kopen bij
elke dierenwinkel. Er
is toch geen reden
waarom een hond
wel het voorrecht
heeft om uitgelaten
te worden terwijl een
kat dat niet heeft.

De boekenkast op
kleur inrichten

Ziet er gewoon leuk uit.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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Bonaire
Een stralende, helderblauwe zee,
hoge palmbomen, gezellige terrasjes
en fantastische zonsondergangen. Je
zwemt in het water en om je heen
zie je tal van vissen in de mooiste
kleuren. Straks even lekker een
boekje lezen op het strand met een
frisse cocktail. Zie je het al voor
je? Bonaire is het perfecte eiland
om eens even helemaal tot rust te
komen. Dit tropische eiland is zeker
een van de meest mooie plekken
ter wereld; de perfecte plek om het
vakantiegevoel zo goed mogelijk te
ervaren.
Naast het lekker uitrusten op de
mooie stranden heeft dit eiland
meer te bieden. Je kan er duiken, snorkelen, kanoën en surfen.
Het eiland heeft zelfs zijn eigen
ezelopvang, waar je zelf ezels kan
voeren. (Let wel op: het kan best
intimiderend zijn, als er opeens
meer dan dertig hongerige ezels om
je heen staan omdat je een handje
voer hebt.)

•

atchers
s alle eyec
g
n
la
r
e
m
al
eze zo
iet helema
Struin jij d
n
g
o
n
je
t
reld? W ee
van de we
nge strand
la
f
o
p
ri
t
y
en cit
nze
of je voor e
ie graag o
ll
ju
n
e
t
la
aat? Wij
n!
vakantie g
mingen zie
m
e
t
s
e
b
ie
akant
favoriete v

Londen

San Francisco

Ben jij meer van een doevakantie
dan van een strandvakantie? Dan is
Londen de perfecte stad om eens te
bezoeken. Er is namelijk genoeg te
doen en te zien:van bezienswaardigheden zoals Buckingham Palace
tot een magische Harry Potterervaring in de studio's van Warner Bros.
Kortom, er is van alles te doen en
alles is makkelijk bereikbaar met de
metro. (Een tip: Let op bij het instappen van de metro voor het sluiten
van de deuren, want voordat je het
weet sta je alleen in de metro en zie
je je ouders in de verte langzaam
steeds vager worden als de metro
wegrijdt.) Een echte aanrader van
een leuke trip in Londen is toch echt
wel de London Dungeon, een perfecte combinatie van lekker griezelen
en de al dan niet brute geschiedenis
van London ervaren.

Surfers opgelet! Een echte surfvakantie vind je in San Francisco.
Deze hippiestad aan het strand heeft
alles voor de Amerikaanse flow. Je
kan lekker naar het strand met hoge
golven en zeeleeuwen in de haven
(pas op voor de mensenhaaien!).
Ook countrygevoel is in de stad te
vinden bij de eindeloze authentieke
winkeltjes. Als afsluiter van een
intensieve dag kun je lekker hambur
gers gaan eten in een echte diner.

•

•
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Geschreven door Tara

en Julie

Barcelona
Barcelona is toch wel een van de
meest bijzondere steden. Naast
genieten van een heerlijk klimaat en
geweldig strand, kun je er heerlijk
eten, drinken, shoppen en historische plekken bezoeken. De meeste
mensen kennen het kunstpark
van Gaudi wel, dat vol mozaïek en
beelden staat. Ook bijzonder is het
grote Christusbeeld dat boven op
de berg staat, de kathedraal van
Barcelona met zijn tuin met dertien
witte ganzen en de lange straten vol
palmbomen en terrasjes waar je 's
avonds nog kan nagenieten.
Naast bezienswaardigheden is
het ook een shopwalhalla! Grote
designers maar ook de H&M zit op
elke hoek. Maar natuurlijk kunnen
de strandbeesten zich ook dagenlang
vermaken op de playa. Naast heerlijk
zwemmen in de blauwe Middellandse Zee, terrasjes pakken en
bruinbakken op het zand, kun je ook
wandelen, skaten en fietsen op de
eindeloze boulevard langs de kust.

•

Florida

Egypte
Egypte is echt het perfecte land om
even te ontsnappen aan het koude
natte Nederland. De temperaturen
kunnen in dit land, integendeel tot
Nederland, zeker hoog oplopen.
Dit is wel iets waarvan je echt moet
houden. In Egypte zijn ook genoeg
leuke dingen te doen. Wat dacht je
van kameelrijden? In het begin wel
een beetje eng, maar wel een leuke
ervaring. En hoeveel mensen kunnen
zeggen dat ze op een kameel hebben
gezeten? Verder kan je ook met een
quad door de woestijn, snorkelen
langs een mooi rif en natuurlijk niet
te vergeten de oude Egyptische
piramides bezoeken.

•

Florida is het nieuwe Ibiza: Het is gewel-dig! Tot nu toe is het mijn favoriete
plek waar ik ooit ben geweest. Je kan
de grootste attractieparken bezoeken,
zoals Disneyland en Sea World, maar
ook Miami biedt het eindeloze vakantiegevoel. De Keys vind ik echter toch
wel het bijzonderst. De eilandjes onder
de staat zijn verbonden door bruggen
met snelwegen over zee en komen uit
op het laatste eilandje met Key West.
Overal staan palmbomen, het klimaat
is heerlijk en al je zorgen verdwijnen
(behalve dan mijn angst voor haaien…)
en de natuur is prachtig. De traditie
van Key West is om bij zonsondergang
lime pie (limoentaart uit de streek) te
eten, dit moet je dan ook echt gedaan
hebben! Verder kun je wegdromen in
de turquoise zeeën van 31 graden met
witte stranden. Mijn favoriete plekje op
onze planeet!

•

Emotieloze ratio óf
empathisch zonder verstand?!
Herken je dat ook?
Alles in twijfel trekken en beredeneren tot in de kleinste
details. Niet heel gek hoor, dan ben je net als ik ook een
denker. Maar kunnen wij daar iets aan veranderen en
meer relativeren met ons hart in plaats van verstand?

De hele dag moeten we keuzes maken, van
heel simpele tot erg ingewikkelde: Wat smeer
ik op mijn brood? Welke kleren trek ik aan?
Neem ik ontslag? Welke studie ga ik doen?
Telkens kun je van ieder dilemma iets groters
maken. Een dilemma heet niet voor niets zo:
een keuze tussen twee alternatieven die graag
op een logische basis gemaakt wordt. Daar
heb je het al! Logisch… logaritme, logistiek,
logica: redeneerkunst.
Nee, een dilemma hoeft niet altijd logisch te
zijn. Gewoon doen wat jij het beste vindt voor
jezelf én anderen! Niets met ratio maar met
emotio!
Leuk hoor dit allemaal… maar hoe krijgen we
nou die empathie in onze hersenen?
Niet iedereen is tegen absolute ratio. Volgens
D66 bijvoorbeeld, is ratio de kracht van Neder
land en vormt dit de sleutel tot persoonlijke
groei. Hier begint het al: ratio wordt gepersonaliseerd met de empathie van het individu.
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk en
optimaal zijn, wanneer dit niet lukt dan heb
je, als individu, geen persoonlijkheid.
Toch raar, ‘’denkers’’ die willen voelen en
‘’voelers’’ die willen denken. Zijn we dan zo
bezig met succes en persoonlijke groei dat

de ruimte niet meer bestaat voor gevoelens,
emoties en eigen interpretaties?
Misschien wel, wie zal het zeggen. Maar er
zijn genoeg manieren om daar ruimte voor te
creëren.
Je kan bijvoorbeeld de mening van anderen
minder laten meewegen in je eigen beslissing.
Het is jouw keuze en daarmee ook jouw leven…
aan mij hoef jij je niet te verantwoorden hoor!
Acceptatie is ook wel erg belangrijk. Als jij en je
geest het niet met elkaar eens zijn, dan wordt
het lastig. Jezelf accepteren is een stukje ruimte
voor jou creëren tussen de inmiddels negen
miljard mensen, maar ook een stukje gevoel.
Zonder jezelf en jezelf zijn kom je niet
verder dan als een insider. Leef naar buiten,
doe het omdat jij er gelukkig van wordt!
We gaan toch niet iemand anders twee
minuten pleasen en vervolgens zelf de hele dag
met neergeslagen puppy-ogen rondlopen! •

Geschreven door Julie van Kerkhoff
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Rebus

Lukt het jou de onderstaande rebus op te lossen? Bonne Chance!

Gemaakt door: Karlijn Breedveld

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

23         

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Beekdal Lyceum

•

Bernhardlaan 49

•

6824 LE Arnhem

•

026 320 98 20

•

www.beekdallyceum.nl

