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hi!

van de redactie

Ondertussen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden achter de
schermen. Na het afscheid van twee leden, onze begeleider en degene die
de opmaak verzorgde, werd het een beetje uitpuzzelen hoe wij nu verder
moesten. Was er een docent die de plek van de voorzitter wilde vervangen?
En hoe moesten we nu verder met de opmaak? Het heeft allemaal wat meer
tijd gekost om na deze kleine terugval, weer back on track te komen. Maar
hier ligt die dan, de nieuwe Beeker!
In principe worden onze vergaderingen niet meer begeleid door een
docent. We bevinden ons in een zeer positieve sfeer. Enkel met leerlingen
in die vergaderzaal... We hebben uiteraard veel meer ideeën, maar helaas
ook een stuk minder discipline. Ach, het wordt zo toch gecompenseerd
met de situatie. Spel- en formuleerfouten maken we echter nog steeds.
Gelukkig wil de sectie Nederlands onze stukjes redigeren. We zijn hen hier
erg dankbaar voor!

To do:

• tekst la
ten redig
eren
• redact
ioneel sc
hrijven
• optisch
e illusie
afmake
...... 100 w
oorden

Dit is dus alles wat achter de schermen plaatsvindt. Voor de lezers zal
waarschijnlijk de lay-out de grootste verandering zijn! Marjorie, de
ontwerpster van Beekdals nieuwe huisstijl, is de afgelopen weken hard
aan de slag gegaan om een mooie, passende lay-out te maken voor onze
schoolkrant. We zijn heel erg tevreden met het resultaat en bedanken
haar hier heel erg voor!
Natuurlijk ontbreken er ook dit keer geen uitspraken, babyfoto’s
en moeilijke dilemma’s. Blader maar gauw door, want de nieuwe
Beeker heeft nog meer leuke artikelen te bieden!

•

Namens de redactie,

Hilal Demirel

Noah

Karlijn

Soena

Maaike

Thom

Isa

Siebe

Julie

Roos

Rozemarijn

Tara

Hilal
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mits
of tenzij?

Het woord ‘mits’ kan maar beter afgeschaft worden,
mits we het op de goede manier gaan gebruiken.
En dat is dus niet zoals in de zin hiervoor. Hier had
het woord ‘tenzij’ moeten staan. Dat deze woorden door elkaar gehaald worden zie je tegenwoordig wel vaker. En dit zorgt soms voor vreemde
situaties aangezien ze ongeveer het tegenovergestelde betekenen.
Het woord ‘mits’ geeft een voorwaarde aan. Je
gebruikt het in de betekenis van ‘op voorwaarde
dat’. Tenzij gebruik je in de betekenis ‘behalve
als’. Bij het woord ‘tenzij’ is het voorstaande van
toepassing, behalve als aan de eis na het woord
tenzij wordt voldaan. Bij gebruik van mits geldt het
voorstaande pas als er ook is voldaan aan de mits.
Wanneer deze twee woorden door elkaar gebruikt
worden kunnen er vreemde dingen ontstaan. Zoals
in het volgende voorbeeld:
Bezwaarschriften worden niet in behandeling
genomen, mits deze tijdig worden ingeleverd.
Hier staat nu dat de bezwaarschiften niet in
behandeling genomen worden wanneer ze tijdig
ingeleverd worden in plaats van het omgekeerde,
namelijk dat de bezwaarschiften alleen in behandeling worden genomen wanneer ze tijdig worden
ingeleverd. Hier had dus tenzij in plaats van mits
moeten staan.

Deze fout wordt niet alleen door scholieren
gemaakt. Ook in het bedrijfsleven worden de
woorden door elkaar gehaald. Zo kreeg mijn vader
laatst een brief van zijn werk waarin stond dat hij
geen privékilometers mocht maken met zijn werkauto, mits hij hier toestemming voor had. Hier
stond dus eigenlijk dat hij privékilometers moet
maken met zijn auto wanneer hij geen toestemming heeft om dit niet te doen.
Probeer dit in je achterhoofd te houden wanneer
je docent zegt dat je zeker een voldoende krijgt
voor een opdracht mits je deze te laat inlevert.
Waarschijnlijk is het dan niet de bedoeling dat je
hem te laat inlevert voor een voldoende, maar
maakte je docent gewoon een fout. Maar als
je dan toch te laat bent, kun je hem of haar er
natuurlijk altijd op wijzen dat ze je toch echt een
voldoende hadden belooft wanneer je het te laat
inleverde.

•

Geschreven door Maaike
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UITSPRAKEN VAN DOCENTEN
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DE NIEUWSTE NIEUWTJES
MIS ZE NIET...
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In een samenleving heerst er haast overal wel een bepaalde hiërarchie. In sommige samenlevingen is dit
sterker aan de orde dan in andere. Op scholen is het niet zo dat de leerlingen niets te vertellen hebben. Ons
wordt juist geleerd om zelfstandiger te worden. Toch blijven de leerlingen natuurlijk deels afhankelijk van de
docenten. De volgende gebeurtenissen hebben plots geleid tot een vermindering van deze afhankelijkheid.

REVOLUTIONAIRE

LEERLINGEN
re·vo·lu·tie (de; v; meervoud: revoluties)
1 plotselinge verandering in de bestaande toestand;
algehele ommekeer.

Wie had dat nou anno 2018 gedacht.
Veel leerlingen met een revolutionaire wilskracht.
¶
Voor de schoolkrant zag het er somber uit toen Meneer Tak De Beeker verliet.
Maar we gingen heus niet met de pakken neer zitten in ons verdriet.
¶
‘Voor leerlingen door leerlingen’ was altijd ons streven.
Zonder Docent gingen we daar juist meer naar toe leven.
¶
Dus een planning en taakverdeling was al snel gemaakt.
Ook de creatieve geesten waren onder ons ontwaakt.
¶
Naast de schoolkrant is het vooruitstrevende bovenbouw gala ook zeker een goed voorbeeld.
Over dit door leerlingen georganiseerde gala waren de meningen erg verdeeld.
¶
Desondanks was het zeker een geslaagd feest.
Het gala is nog nooit  zo revolutionair geweest.
¶
Niet zo lang geleden begon de school met het inzetten van stuards,
ook deze taak lag in de handen van de leerling.
Dat is best een grote verantwoordelijkheid naar onze mening.
¶
Hoewel dit niet helemaal vrijwillig is, vinden wij het toch goed van de tweede en vierde klas.
Dit geldt ook voor de leerling die bij de sollicitatie van de nieuwe docenten was.
¶
Of meerdere leerlingen eigenlijk, die met een kritisch oog kijken naar de toekomstige
aanwinsten van het Beekdal.
Leerlingen worden steeds  zelfstandiger, dit is een groeiend aantal.
¶
Zijn het straks de leerlingen die lesgeven, waar gaat dit heen?
Geschreven door Isa

hooft
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CAMPUS

feelings

De grote universiteit...
Voor sommige van ons nog even ver weg,
voor anderen al om de hoek. Vandaag wil
ik jullie alles vertellen over mijn ervaringen
van het Radboud Talentenprogramma en dat
gaat vaak ook met wat humor en awkward
momenten.

Momenteel bevind ik me als ‘student’ op de
Radboud Universiteit Nijmegen; ik volg de hooren werkcolleges en over een paar weken zal ik
tentamen doen in een gymzaal. Ik volg het vak
geschiedenis en heb al een hoop meegemaakt…
Het hele avontuur begon op de kennisbijeenkomst…
nerveus dat ik was, kwam alles toch op zijn pootjes terecht. Mijn mede-deelnemers en ik werden
hartelijk ontvangen met een berg appelflappen.
Alles werd uitgelegd en het klonk allemaal super
leuk en iedereen was erg enthousiast. Een groep
jongens in de stilteruimte van bibliotheek begonnen wel spontaan te lachen toen we met z’n allen
achter een rijtje achter elkaar liepen. Gelijk kan ik ze
natuurlijk geven, ik voelde me ook wel een ongemakkelijke kleuter af en toe.
De universiteit is echt heel anders dan de middelbare school. Ik moet nu continu mijn hoofd erbij
houden, want er is geen leraar meer die dat doet.
Het is ook heel leuk, maar op een andere manier.
Daarom moest ik ook wel even wennen aan deze
campus feelings. Tijdens de les kletsen? Hier wordt
je gewoon de collegezaal uitgezet (hier gelukkig
geen ervaring mee). Ik wil wel even benadrukken
dat de Engelse literatuur echt wennen is, als je
geen Engelse knobbel hebt zou ik echt even op
passen. Tegenwoordig is Google Translate mijn
nieuwe allerbeste vriend.

In de co
llegezaa
l

Verder is het natuurlijk een super gaaf project!
Vaak hebben mensen niet door dat ik nog maar vijftien ben en geen elitaire en dure woorden gebruik.
Hoewel een jongen vandaag nog verbaasd opkeek
toen hij hoorde dat ik vijftien was. Misschien niet
helemaal zichzelf vandaag na een feest tot half vijf in
de ochtend? Om jullie een indruk te geven van wat ik
meemaak, nou kijk maar wat er op de uni gebeurt.

Woensdagochtend 10:45
Mijn eerste college, ik zit in het midden van de
collegezaal met een kladboek en fluffy dolfijnenpen
van de Action voor me uit te staren. De ‘professor’
komt binnen, plugt zijn usb in de computer en zet
een klassiek ‘sound of music’ nummer op. Oké, denk
ik. Niet geheel mijn muzieksmaak maar de Sound
of Music vind ik wel een leuke film dus we doen het
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Pauze...

college’, ontvang ik terug. Wat ik nou wilde vragen,
zal niemand ooit weten.

Laatbloeiers

er maar mee. Later vertelt hij met zijnacteerskills
dat dit uit de Romantiek komt, alles waar ik aan
kan denken. ‘Do a deer, a female deer, re a drop of
golden sun….. ’. Het bleek een componiste te zijn uit
1850 en geen Julie Andrews. Helaas!

Donderdagochtend 10:50
We zijn er weer, maar waar blijft de docent?
Na 5 minuten komt een man met een koffertje
aangerend. ‘’Ooo sorry allemaal, ik dacht dat we
CC5 zaten.’’ Hij pakt een microfoon en moet op
adem komen van zijn renpartij. Blij ben ik, dat het
mij niet is overkomen… ach ja iedereen kan een
beginnersfout maken..

Pauze is ook echt pauze
Als we 15 minuten onze handen mogen strekken na
het eindeloze schrijven (mijn dolfijnenpen is helaas
al leeg) waag ik een poging. Heel voorzichtig loop
ik met mijn dikke MCKay boek van 970 bladzijdes
de stenen trap af naar het ‘podium’, de docent zit
driftig te schrijven en merkt me niet op. ‘Meneer
zou ik u misschien iets mogen vragen?’ probeer ik
voorzichtig. ‘Vragen graag aan het einde van het



Tijdens het werkcollege ontbreekt de helft, ze
zouden er 2 minuten geleden al moeten zijn. Van
de vijftien leerlingen ontbreken er vier. Na wat minuten strompelen ze één voor één binnen. Ik doe
mijn best om zo serieus mogelijk te kijken, soms
ontsnapt er wat gegrinnik. De eerste is gewoon te
laat: ‘Ja ik wist niet waar ik moest zijn’. Vervolgens
roept een jongen, of eigenlijk ‘man’: ‘Meneer, ik zit
in de andere groep ik ben verkeerd hier! Weet u
bij wie ik moet zijn?’ Na een kwartier stapt hij opnieuw het lokaal binnen, hij zat toch goed… oeps!
Dan roept een zakelijk uitziende jongen: ‘Floris
is later’. Floris komt binnen en had zijn telefoon
ergens laten liggen. ‘Oh dus jij vind je telefoon
belangrijker dan mijn college volgen?’, suggereert
de docent. ‘Nou uhm.. Op mijn telefoon staan heel
veel belangrijke privé-dingen, weet u wel.’
Als laatste wil ik afsluiten met een pluspunt van
RU: Iedereen kan en mag zichzelf zijn, na mijn
korte tijd op de RU is mij absoluut opgevallen dat
iedereen verschillend is en dat dat prima is. Op
de eerste dag hoorde ik in het kleine stukje lopen
naar het gebouw al Engels, Duits, Frans, Spaans en
Chinees. Ik heb bijzondere kledingstijlen gezien,
waarvan ik niet wist dat ze bestonden, ‘de piratenstijl’ tot volledige trouwpakken. Het is een mooie
Campus waar iedereen zich thuis voelt.

•

Geschreven door Julie

van Kerkhoff
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story

A NEW STAR WARS

Jedi’s opgepast! Star Wars continues met Han Solo.
Wat kunnen we verwachten?
Star Wars heeft de grootste
successen gekend en nu nog
steeds. Na The Last Jedi kunnen
we ons voorbereiden op een
nieuwe episode over mysterie
Han Solo. Deze held verdient
nu ook wel zijn eigen film na al
zijn dappere reddingsmissies.
Bijvoorbeeld in episode V, daar
houden Han en Luke Skywalker
samen met het rebellenleger
zich verborgen op planeet
Hoth, ondertussen wordt Solo
gezocht door premiejagers
vanwege zijn schuld aan Jabba
de Hutt.
In deze nieuwe film zullen
waarschijnlijk de geheimen

van Solo onthuld worden en
misschien ook wat Jabba de
Hutt van Solo wilt. Ook zullen
we de vriendschap tussen Han
en (zijn toekomstige copiloot)
Chewbacca zien ontstaan in
een donkere en gevaarlijke
onderwereld. Ook komt Lando
Calrissian en hoe Han hem
ontmoet aan bod.
Of dit weer een succes wordt
zullen we zien. Han Solo: A Star
Wars Story gaat op 24 mei in
première.

•

Geschreven door

Julie van Kerkhoff

HERKENBAAR?
Geschreven door Siebe

Sietsma

* Je gaat met klasgenoten naar het OLC om te leren, na een uur is het boek nog niet eens open.
* Je haalt je pasje langs de scanner bij de kluisjes, wringt je zo snel mogelijk door alle bruggo’s heen.
‘Klik’. Nee, toch nét te laat.

*
*
*
*
*
*

Je levert je boek in bij het OLC. Vijf euro boete.
Iemand gooit eten op de grond. De steward doet net alsof hij het niet zag.
Je schrikt van een blauwe vlek in je ooghoek. Oh nee, het is maar gewoon een leraar.
Je durft niet meer naar de WC omdat daar volgens geruchten 'camera's hangen'.
Stoïcijns kijk je voor je uit in de klas. 'Lees jij maar even verder' hoor je. Mislukt.
Na een half uur in de kou op een grasveld te hebben gestaan terwijl de school nog steeds niet afgebrand is,
hoor je dat het een oefening was.

* Je leraar zet een grappig filmpje op van YouTube. Niemand lacht.
* Je wrijft per ongeluk met de hand over de onderkant van je tafel. Je voelt iets plakkerigs.
* Terwijl je een warme adem in je nek voelt heb je al weer spijt dat je een vraag hebt gesteld.
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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
Schorpioen, slijp je scharen
maar. De komende tijd
wordt voor jou heel erg
zwaar.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Aankomende vrijdag wil je gaan
afspreken met liefde van je leven,
maar je fiets is stuk. ‘Misschien
kan ik met de bus’, denk je. Maar
nee, die rijden niet die dag. Voor
jou geen happy end.

Vis
20 februari – 20 maart
Keer terug naar de bron, jouw
bron. Het water. Accepteer,
leer en diffundeer.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
De sterren zeiden niet zoveel
over jou. Al leek het alsof ze
probeerden te zeggen dat jij
dit leven vanaf februari 2056
niet verder zal leven in een
mensenlichaam.

Waterman
21 januari – 19 februari
Jij zal overmorgen rond
12 uur voor 0,2 seconden
alles in goud kunnen
veranderen.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Jij zal nog wel even alleen
blijven. Tenzij...
Nee, dat zeg ik maar niet.

Boogschutter
23 november – 21 december
Richt je pijl eens niet op een
tweeling, maar probeer het bij
een leeuw.

Stier
21 april – 20 mei
De eerste vrijdag van oktober zal
jouw huidige droom werkelijkheid
worden. Het enige probleem is dat
in de sterren al staat geschreven
dat jij op die datum een geheel
andere droom zal koesteren.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Jij zal je 80e levensjaar
ingaan in een zomer.

Steenbok
22 december – 20 januari
School is jouw vijfhonderddrieëndertigste prioriteit. De
sterren raden je aan om lekker te
blijven doen waar jij van houdt.

Maagd
23 augustus – 23 september
Jij gelooft niet in horoscopen.
Jammer. Want er stond iets
heel leuks voor jou in de
sterren.

Ram
21 maart – 20 april
Ram, slijp je horens maar.
De komende tijd wordt voor
jou heel erg zwaar.
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privacy?

SCHENDT MAGISTER

Er is al een tijdje gedoe over magister.
Een tweede-kamerlid heeft zelfs een motie
ingediend over het ontoegankelijk maken van
magister voor ouders. Wat is het probleem?
En wat is het standpunt van onze school?
Via Magister kunnen ouders veel van wat jij doet
direct volgen. Gespijbeld, een onvoldoende gehaald, je huiswerk vergeten, te laat gekomen? Je
ouders weten er direct van. En volgens sommigen
gaat dat te ver, of zoals Paul van Meenen (2e-kamerlid D66) het zei: “Ouders hoeven echt niet te
weten of de leerling een keertje in het fietsenhok
aan het zoenen is.”
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het in
sommige gevallen twijfelachtig of dit überhaupt
mag: “Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen ouders de persoonsgegevens van hun kind inzien tot hun zestiende.”
Na je zestiende moet jij eerst de school toestemming geven voordat je ouders al jouw gegevens in
kunnen zien. Stilzwijgende toestemming geldt niet.
Alleen als het verstrekken van de gegevens nodig
is het voor het uitvoeren van je taak als school is
toestemming niet nodig. “Vroeger gebeurde het
verstrekken van gegevens naar ouders ook al” zegt
privacyjurist Arnoud van Engelfriet. Volgens hem
zijn er nu alleen twee grote verschillen: ouders
krijgen veel meer gegevens dan nodig en ze volgen
het ook real-time. Die gegevens hoeven door de
school niet per se verstrekt te worden voor het
uitvoeren van hun taak. Scholen moeten volgens
Arnoud van Engelfriet dus goed kunnen motiveren
wat de redenen zijn voor het verstrekken van
bepaalde informatie aan ouders.

Hoe denkt onze school daarover?
Een interview met de rector Maarten Delen.
Wat is het standpunt van onze school
in deze discussie?
We staan er genuanceerd in. Bij bepaalde gegevens
moeten ouders gewoon kunnen. Dat moet ook volgens de wet, zoals de cijfers en de absentie, maar
er zijn ook veel andere gegevens waarvan wij een
overweging maken of we ze erop
zetten of niet. Die overwe
ging wordt meestal door
de mentor gemaakt.
Hierover kunnen
leerlingen en ouders
altijd in gesprek bij de
mentor.
Is onze school het eens
met de motie voor meer
privacy voor de leerling die
is ingediend in de Tweede Kamer?
Ja en nee. De privacy van leerlingen en ouders
moeten we zoveel mogelijk waarborgen. Tegelij
kertijd moeten we open zijn over de ontwikkelingen en processen die lopen in school rondom
de leerling, ouders hebben daar gewoon recht
op. Ik denk dat de Tweede Kamer gelijk heeft als
ze zeggen: ben terughoudend in het delen van
gegevens. Privacy is een groot goed.
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Dat denk ik wel. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
Door de aangescherpte wettelijke kaders van de
bescherming van de privacy zullen wij als school
nog een keer heel goed moeten bekijken welke
gegevens we nu wel en niet verstrekken. Dat zullen
we ongetwijfeld ook niet alleen doen maar samen
met ouders en leerlingen. Dat overleg gaat nog
plaatsvinden.

Wat is de motivatie van onze school
om in deze mate gegevens over leerlingen
aan ouders te verstrekken?
Ouders hebben recht om bepaalde gegevens in te
zien. Dat gaat dan over cijfers en over aanwezigheid. Wij hebben ervoor gekozen
gegevens meteen nadat ze
bekend zijn aan ouders
te geven. Dit doen we
zodat ouders zien hoe
het op dat moment
met hun kind gaat.
Dat vergroot ook de
betrokkenheid. Er
zijn ouders die zeggen:
“Ik wil dat niet zien.” Die
gooien hun eigen inlogcode
van magister weg. Dat snap ik ook
wel. Wij zijn verplicht deze gegevens aan ouders
te geven, zij kunnen dan kijken hoe ze hiermee om
willen gaan.
Gaat de school iets veranderen naar aanleiding
van deze discussie in bijvoorbeeld de mate waarin
gegevens worden verstrekt aan de ouders of het
real-time kunnen volgen van de leerling?

Wisten wij als school al eerder dat volgens de
Autoriteit Persoonsgegevens het vanaf zestien
jaar twijfelachtig is of de school nog wel persoonsgegevens zonder toestemming mag verstrekken?
Nee, tenminste ik ben altijd uitgegaan van de
grens op achttien. Tot achttien informeren we
ouders nog daarna in principe niet meer. Laten
we maar even afwachten totdat de wetgevende
macht duidelijk maakt waar die grens ligt. In die
zin zijn we een beetje reactief. Als de wet zestien
is dan doen we het bij zestien, is het achttien, dan
wordt het achttien.
Hoe gaat de school om met leerlingen, ouder
dan zestien jaar, die niet willen dat hun ouders
bepaalde gegevens inzien?
Als volgens de wet leerlingen het recht hebben om
dat te weigeren dan houden we ons aan die wet.
Het moment dat het grijs gebied wordt gaan we
daarover natuurlijk het gesprek aan.
Hoe gaat de school om met leerlingen die nog
geen zestien jaar zijn maar wel problemen
hebben met dit beleid van onze school?
Wij mogen dat niet doen. Wij mogen kinderen niet
vervreemden van hun ouders. Je kunt dat als kind
leuk of niet leuk vinden maar ouders hebben daar
recht op. Als er vanuit een instelling als jeugdzorg
komt: dit moet je niet doen, gaan we natuurlijk
het gesprek aan. Maar in principe is het dus toch
een nee.

•

Geschreven door Siebe

Sietsma
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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

Tara Meuleman

Dilemma's bedacht door

Siebe Sietsma

1

4

Je middageten wordt altijd opgegeten door
een onbekend dier in je rugzak OF je huisdier
moet altijd mee naar school.

2

Je ouders zien met een mini-camera alles
wat jij doet in/rond school OF je ouders lopen
elk jaar één dag mee op school.

5

Je moet de school 20 euro betalen bij elk cijfer lager dan
een 7 OF bij alle toetsen heb je een black-out.

3

Als je naar huis wilt gaan ligt je jas altijd in de prullenbak
OF je fiets is verplaats wanneer je wilt wegfietsen.

6

Jij moet ervoor zorgen dat alle planten in school blijven
leven OF je maait altijd het gazon voor de school.
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Je zegt altijd ‘hoi’ tegen iedereen die je kent in de schoolgangen OF in de gangen blokkeert iedereen altijd je weg.

stereotypen
IN HET

De docent kondigt een nieuwe opdracht aan.
Ze heeft het woord samenwerken nog niet
gezegd of je kijkt al driftig zoekend om je
heen.. waar is je partner in crime?
Voordat jouw ogen de ogen van je mogelijke
partner bereikt hebben, gaat je blik toch nog
even langs die eeuwige super hard werkende
klasgenoot die altijd van die jaloersmakende
mooie cijfers haalt... en langs dat kind waarvan de
tweede naam net zo makkelijk luiaard had kunnen
zijn omdat nietsdoen inmiddels zijn tweede natuur
is geworden. Vervolgens gaat je blik ook nog even
snel langs de ogen van diegene die überhaupt
nooit een partner heeft, en je voelt opeens totaal
onverwacht een golf van empathie door je heen
razen, eigenlijk vind je het best wel zielig. Dan
kijk je terug naar die vrolijk grijnzende blik van je
gewenste partner voor dit project... de blik die je
vervolgens spiegelt. YES! Dat is dan afgesproken.
Met je beste vriend of vriendin samenwerken ligt
wel voor de hand. Je hoopt dan natuurlijk ook dat
hij of zij jou niet al het werk laat doen, en andersom laat je dat ook zeker niet gebeuren.
Kom er nu door het beantwoorden van de onderstaande vragen achter welk stereotype in het
samenwerken jij bent!

De docent zegt dat je in tweetallen aan
een project moet werken.
A Ik luister eerst naar de opdracht voordat ik
beslis met wie ik samen ga werken i.v.m. de
persoonlijke kwaliteiten van mijn klasgenoten.
B M
 ijn samenwerkpartner en ik kijken elkaar zo
snel mogelijk aan.
C Ik hoop vurig dat we met een oneven aantal zijn.

SAMENWERKEN

Dan komt de taakverdeling...
A Ik heb de inleiding geschreven en de eerste drie
deelvragen, doe jij dan de opmaak?
B Doe ik deelvraag één of jij? ….uuuhhh.. of toch
samen?
C De inleiding doe ik wel, dan doe ik ook wel de
eerste deelvraag, en natuurlijk de tweede en
derde deelvraag en vervolgens toch ook maar
het slot.

De deadline komt steeds dichterbij.
Wat zijn de afspraken?
A H
 uh?! Ik heb net twee Whatsappjes gestuurd,
vijf snaps en drie dm’s met de vraag of je al
bijna klaar bent! Waarom reageer je niet?
B Hey, zullen we vanmiddag afspreken om even
aan het project te werken?
C Welke afspraken?? Ik voel me heerlijk
onafhankelijk!

Jullie leveren jullie werk in,
de reactie van de docent is:
A W
 ow! Hebben jullie het helemaal laten
afdrukken en inbinden bij een drukker?!
B Hadden jullie echt geen mapjes thuis….
of op z’n minst een nietmachine???
C Best netjes.

Nu is het tijd voor de harde waarheid.
Welke letter heb je bij de gestelde vragen
het vaakst omcirkeld?
A D
 e harde werker.
B Het ‘oh dat doe ik morgen wel-type’.
C De einzelgänger.

Geschreven door Isa

Hooft
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Als je in het atrium kijkt tijdens de pauzes zie je waarschijnlijk heel veel mensen op hun telefoon en
er is best een grote kans dat ze door Instagram aan het scrollen zijn. Instagram is HET social media
platform van nu en is echt super belangrijk geworden. Daarom is het ook fundementeel dat iedereen
weet hoe je er mee om moet gaan. Ook op instagram moet men manieren hebben. Net zoals spreken
en eten zekere ettiquetten hebben, heeft ook Instagram deze. En in het belang van een betere wereld
heb ik deze ongeschreven regels opgeschreven. Hier dan voor u, de Insta-etiquetten.

etiquette

INSTAGRAM

Regel 1) Volg ze terug!

Regel 4) Tags

Ik begin met een basic regel waarvan je denkt
dat iedereen deze zou beheersen, maar sommige
mensen het toch nog steeds niet blijken te snappen. Als iemand die je kent je volgt, dan volg je ze
terug! (Ps: als je ze niet kent, hoeft het niet.) Ook
al denk je dat je cool bent en dat je populair bent,
je bent niet beter dan de ander. Als je ze niet wil
volgen, had je ze ook niet moeten accepteren! Het
is gewoon beleefd.

Tag altijd iedereen in een groepsfoto. Als je niemand tagged is al erg maar als je maar een paar
mensen uit de groepsfoto tagged is het erger.
Vraag me niet waarom, het is gewoon zo.

Regel 2) Niet zeuren!
Ok nog zo'n beleefdheidsregel. Als iemand je post niet
heeft geliket en/of geen comment geplaatst heeft,
dan mag je daar niet over zeuren. Het komt super
needy over en mensen gaan het na een tijdje echt
irritant vinden. Mensen kunnen zelfs boos op je gaan
worden. Doe gewoon wat ik doe en haat ze in stilte.

Regel 3) Alleen op donderdag!
Een “Throwback Thursday” mag alleen gebruikt
worden op donderdag. Voor de mensen die het
niet weten, een Throwback Thursday is wanneer je
een foto die je in het verleden gemaakt heb plaatst
onder de hashtag TBT (Throwback Thursday). Het is
een goede manier om leuke maar niet recente foto's
te delen (anders als je oude foto's deelt kan het
soms best needy overkomen, dat is nog een oge
schreven regel). Dit mag, maar alleen op donderdag
(volgens mij is de naam alleen al uitleg genoeg).

Regel 5) Verder op het onderwerp tags
Tag nooit mensen in een foto die er niets mee
te maken hebben. Alleen mensen die op de
foto staan of die de foto gemaakt hebben horen
getagged te worden. Als je mensen tagged die
niets met een foto te maken hebben (zoals in
selfies!) dan lijkt het heel erg alsof je alleen maar
aandacht wil. Desperate dus!

Regel 6) Over desperate gesproken
Ken je dat moment wanneer je je crush aan het
stalken bent en je gaat heel ver terug en je liket
perongeluk een foto. Je raakt dan in paniek en
rent naar je bff “denk je dat ze het merken?!” Het
antwoord is ja, ze zullen het merken. En ja, je lijkt
desperate en misschien zelfs een beetje stalkerig
(vooral als ze je niet kennen). Sucks to be you.

Regel 7) Be a good friend!
Deze is heel belangrijk. Poost nooit een foto waar
een vriend(in) slecht op staat. Het enige en dan
ook echt het ENIGE geval waarin dit mag is wanneer je vriend(in) ook een foto heeft waar jij slecht
op staat. Maar pas hier mee op. (Deze regel geldt
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trouwens niet met spamaccounts, daar mag iedereen er zo lelijk mogelijk op staan als je toestemming van die persoon hebt. Een spamaccount
hoeft nou eenmaal niet on fleek te zijn.)

Regel 8) Don't spam me!
Het is heel simpel. Een post, mooi. Twee posts,
prima. Drie posts, OK, maar als ze achter elkaar opkomen kan het al wel een beetje irritant worden.
Vier posts, achter elkaar of niet, nu neem je teveel
van m'n feed in. Vijf posts, wie denk je wel niet
dat je bent, dat je je zo belangrijk voordoet! Zes
posts achter elkaar, als je niet een van m'n BESTE
vrieden bent ontvolg ik je op dit punt. Het is heel
simpel mensen: neit zo veel tegelijk posten. Het
neemt veel te veel ruimte in m'n feed op en is gewoon irritant. I don't have time for your sh!t! Wat
natuurlijk wel mag is als je meerdere foto's in een
post zet, wat dan verschijnt jou naam minimaal in
m'n feed. Da's gewoon beleefd.

Regel 9) Don't hate!
Deze klinkt misschien een beetje overbodig met
alle anti-haat berichten die altijd rondgaan, maar
het gebeurt nog steeds te veel! Mensen die op
socialmedia haten zijn bitter, omdat alleen mensen
bitter zijn de tijd en de moeite gaan nemen om
te haten. Als je iets niet leuk vind, dan hebben
wij daar een nieuwe techniek voor uitgevonden:
negeren en door blijven scrollen. :0

Regel 10) Wat je online post,
lezen mensen in de echte wereld!
En tot slot een regel die voor alle social media
geldt: je echte leven en je social media leven staan
niet los van elkaar. Echte mensen zien wat jij online
post. Echte mensen lezen wat jij online tegen en
over hun zegt. Denk maar niet dat je gemeen tegen
iemand kan zijn online en de volgende dag kan
doen alsof het helemaal niet gebeurd is.

•

Geschreven door Thom

Prins

zoo
BURGERS’

Elk jaar gaan de biologie examenklassen op
excursie naar Burgers’ Zoo. Begin februari
was het weer zo ver. Op vijf februari gingen
de 6v leerlingen en een dag later de 5 havo
leerlingen. We begonnen de ochtend gewoon
met lessen maar vanaf het derde uur kregen
we vrij om naar de dierentuin te gaan. Om
twaalf uur werden we daar verwacht.
We kregen een rondleiding door de Bush en
de Ocean. Hier was het gelukkig een stuk
warmer dan buiten. We werden verdeeld in
groepen en kregen een blad met vragen mee
die we moesten beantwoorden. De groep
die de meeste vragen goed had zou een taart
winnen. De rondleiding was erg interessant.
De gidsen wisten heel erg veel te vertellen
en konden ook goed helpen bij de vragen.
Al met al was de rondleiding erg leuk en
gezellig. Of de mensen die een fotoshoot aan
het houden waren in de Bush dit na zo’n drie
keer te worden opgehouden dit ook vonden
is natuurlijk een ander verhaal.
Toen de rondleiding rond een uur of twee
was afgelopen kregen we de kans om zelf
nog rond te lopen door de dierentuin. Zo
konden we bijvoorbeeld de nieuwe mangrove bezoeken, waar het heerlijk rustig was
op een normale schooldag.
Hoewel de informatie die we kregen niets te
maken had met de lesstof waar we mee bezig
waren hebben we toch heel veel geleerd. 

•

Geschreven door Maaike

Breedveld
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coming up?
WHAT'S

Geschreven door Julie van Kerkhoff

Hieronder vind je de meest gewaardeerde series en films van het moment, nieuwkomers in
de bios en de nieuwste boeken om lekker op de bank te lezen met je konijn of kat op schoot
en tegelijkertijd Spotify in je oren. Als je even in de out-of-school mode wilt worden gepro
grammeerd, kunnen deze nieuwkomers je gegarandeerd helpen.

Boeken

Films

Netflix

The Fates Divide

The Crimes of
Grindewald

Greenhouse
Academy

Na Fantastic Beasts and Where to
Find Them kunnen we ons verheugen op part 2. Vanaf 15 november
2018 kunnen we deze magische film
in de bios zien.

14 februari verscheen een nieuw
seizoen. Een mysterieuze school
met de nieuwe leiders van Amerika
in opleiding. De studenten komen
samen achter een steeds groter
geheim.

Na het grote succes van Carve the
Mark verschijnt rond 10 april het
Nederlandstalige vervolg op de
markt. Met dit boek
zullen we zien welke
bestemming het universum voor Cyra en Akos
heeft uitgekozen en hoe
dit verhaal afloopt... •

Showstopper
Hayley Barker
13 februari verscheen deze thriller
voor fans van de Hunger Games. In
het gruwelijkste circus wat je ooit
hebt gezien voert Hoshiko de topact
van de avond voor de elite van de
samenleving uit. Terwijl zij kunsten
op een koord vertoont met honge
rige leeuwen onder haar, wordt
Ben, een zoon van een rijk minister,
al meteen verliefd op
haar. Zal hij haar kunnen weghalen uit deze
show? •

Mamma Mia:
here we go again!

Rond de zomervakantie komt er een
vervolg op Mama Mia! een vervolg!
We zijn tien jaar verder en Sophie
woont nog steeds op het Griekse
eiland en is inmiddels zwanger. Haar
moeder Donna is onlangs overleden en ze twijfelt of ze het in haar
eentje wel allemaal aankan. Daarom
vertellen haar drie mogelijke vaders
en de hartsvriendinnen van haar
moeder het verhaal over de jonge
wilde jaren van Donna en hoe zij
Sophie alleen heeft grootgebracht.
Rond 20 juli zal de nieuwe Mamma
Mia verschijnen! •
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When we first met
Naar mijn mening een goede film als
je je hersenen even op 0 wilt zetten.
Hoofdrolspeler Noah ‘denkt’ dat hij
het perfecte meisje heeft gevonden
en reist een aantal keer in de tijd om
‘perfect’ voor haar te worden.

End of the
F***ing world
De psychopaat James (17) vermoordt
huisdieren en heeft het nu op iets
groters gemunt. Hij gaat samen met
een meisje op roadtrip en leert veel
over het leven. Zwarte en cynische
humor gaat gepaard met romantiek
en gewelddadigheid.

uitval

STROOM

Het Beekdal heeft het afgelopen schooljaar veel te voorduren gehad. We hebben kode rood
wind gehad. We hebben kode rood sneeuw gehad. De school heeft al meerdere keren dit jaar
de lessen gecancelled en de leerlingen vroeg naar huis gestuurd. En onlangs was er nog zo’n
geval. De grote stroomuitval die Arnhem en omgeving tijsterde.
19 februari, de eerste dag na de voorjaarsvakantie, tijdens het vierde
uur vielen de lampen en het
digibord uit. Het volgende uur
had het nieuws ons allemaal
berijkt: 1) er was een grote
stroomuitval en 2) we moch
ten naar huis. Ik heb door die
stroomuitval een aantal dingen
gemerkt.
Men heeft honderde jaren les gehad
zonder elektriciteit. Vind iemand
anders het daarom ook gek dat als de
stroom uitvalt, men gelijk de lessen
moet cancellen? Toen ik het vierde uur
scheikunde had en het digibord het niet
meer deed, deed de docent het gewoon op het
whiteboard. Dat is logisch! Je bent docent, als je
powerpoint het niet meer doet, dan kan je toch
wel iets uit je hoofd doen?
Het is niet zo donker als de lampen uit gaan. Op
veel plekken in de school is het niet zo donker
zonder lampen. Vooral het atrium. Dat is ook niet
zo gek, we hebben een dakraam en een HELE
MUUR VAN GLAS! Toch als ik elke dag in het atrium
zit zie ik zo veel lampen aan staan! Die lampen
zijn helemaal nergens voor nodig. Let de volgende
keer dat je even niets te doen hebt op hoeveel
lampen er in de school onnodig aanstaan! Terwijl
de school ook nog een tips om duurzamer te zijn
de hele dag op een tvscherm (C-gang) laat zien!
Hier is een tip, heb geen tv-scherm die de hele dag
door onnodig aanstaat.

Ik merkte (en ik weet dat ook heel veel van
mijn vriendinnen dit merkte) ook dat
het de volgende dag veel kouder was
op school. Dit is natuurlijk niet zo
gek als de verwarming de hele
nacht aan heeft gestaan. Alleen
was het veel kouder dan op
warme truien dag. Zou de verwarming de hele nacht voor warme
truien dag misschien aan hebben
gestaan. Gaat dat niet een beetje in
tegen het hele principe van warme truien
dag?
Sinds dien heb ik zo veel mensen horen
zeggen ‘ik wou dat we weer sleutels voor de
kluisjes hadden.’ Het is namelijk heel fijn als je
door een stroomuitval eerder naar huis mag... tenzij
het februarie en koud buiten is en je jas in je kluisje
ligt.... je elektrische kluisje. De kluisjes konden niet
meer open. Mensen konden niet bij hun jassen,
sleutels, boeken, etc... Alleen de topsporters en
dansers konden hun kluisjes in. En waarom? Omdat
die sluitels hebben. Vroeger had iedereen dat. Ik
snap nog steeds niet waarom ze het vervangen hebben (anhoewel de kluisjes nu wel een stuk mooier
zijn). Een ding weet ik zeker: ik hang de komende tijd
(de frisse tijd) m’n jas lekker op.
Dat is alles voor deze stroomuitval. Dus dat is
noodtoestant nummer drie. Wie weet wat er nog
meer in het verschiet ligt. Zolang als de toiletten
maar niet ontploffen terwijl ik er op zit :)
Geschreven door Thom

•

Prins

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

19         

Iets mis met je ogen? Mensen denken vaak dat het
onze eigen ogen zijn die ons voor de gek houden
bij optische illusies. Gezichtsbedrog of een optische
illusie is iets wat het oog waarneemt, dat door
de hersenen anders wordt geïnterpreteerd. Onze
hersenen nemen de waarnemingen van het oog tot
zich op. Alles hangt dus van onze hersenen af.
Het is daarnaast belangrijk om je te realiseren dat
onze hersenen – ondanks dat ze extreem nuttig
zijn – best lui zijn. Je kunt het vergelijken met de
zin van iemand afmaken, zonder dat diegene het
volledig heeft uitgesproken.Uit de context van een
bepaalde situatie en de rest van het gesprek kan je
redelijk makkelijk zo’n zin afmaken voor iemand,
terwijl je niet zeker weet wat diegene wil gaan
zeggen. Dat is precies wat de hersenen ook doen.
Hieronder enkele voorbeelden.
Geschreven door Soena

OPTISCHE

ILLUSIES
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Akilli

Kun jij meneer

Boon vinden? Hint:
je ziet alleen zijn
gezicht! Succes!

Staar 20 seconden naar de vier

puntjes in het midden. Kijk daarna
naar een witte muur en knipper
vaak met je ogen.

Pour water
on ground.
Step away

from water.
M.C. Escher,

Waterval (1961)

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

21         

JEUGDFOTO’S

VAN DOCENTEN

Wat een schatjes! En ze zijn niet veranderd! Wie is wie?
Je kunt kiezen uit: Meneer de Jong, mevrouw Haggenburg,
mevrouw van Renswoude, meneer Engelenburg en mevrouw Buiting...

Van links naar rechts: Mevrouw Haggenburg, mevrouw van Renswoude,
meneer de Jong, mevrouw Buiting, meneer van Engelenburg
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Schoolkrant
NIEUWE
LEDEN

Van brugklasser tot 6de-klasser, of je nu wel of geen ervaring hebt!
Ben jij goed in artikelen schrijven, tekenen, foto's maken, interviewen,
vloggen, artikelen opmaken of video's bewerken?

Dan zoeken wij jou!

Heb jij altijd al lid willen zijn van een schoolkrant? Willen ervaren hoe het
is om iets te schrijven, tekenen, filmen, wat de hele school ziet?

Dan zoeken wij jou!

Zoek jij wat extra uitdaging buiten de lessen om? Wil jij in plaats van je
vervelen in de les eens iets doen waar je later écht iets aan hebt?

Dan zoeken wij jou!

Zie jij dit wel zitten?
Mail naar: schoolkrantdebeeker@gmail.com
of DM ons op insta: debeeker.
Dan kijken wij hoe jij mee zou kunnen helpen om een
mooie schoolkrant neer te zetten!
De Schoolkrantredactie

u
see yo
soon
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VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Beekdal Lyceum

•

Bernhardlaan 49

•

6824 LE Arnhem
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026 320 98 20

•

www.beekdallyceum.nl

