r
e
k
e
e
B

de

Nummer 3 | mei 2017

Ben jij mobielverslaafd? Wat te doen en
hoe weet je dat je het bent?! Check snel
pagina 13 voor het antwoord!
n
Herken jij deze docent? Er staa
er nog meer op pagina 8
Voor de laatste keer een interview met
een van de docenten, maar met wie?
Lees het gauw op blz. 15

MEGA PASEN
EGG-HUNT!

r
e
k
e
e
B

de

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie
Bijles geven of krijgen?
verkiezingen
Uitspraken van docenten
Het KOC Nijmegen
Jeugdfoto's van docenten
Specalite de la maison
Een ode aan meneer Todaro
Leerlingen protocol
Maatwerk
Heb jij al last van Nomofobie?
Invloed van muziek op het brein
Thee leuten met...
PasenEggHunt2017
Poeziemiddag
Cosplay
BeekdalActueel
Dagje Rotterdam
Geordend in de lente
Dilemma dinsdag
Herkenbaar?

-2-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

Vrijdag, het laatste uur wiskunde. Ergens vast in E3 kijk ik naar buiten en zie het
zonnetje schijnen. Niet alleen zijn dat de lichtstralen van een lentezonnetje, het zijn de
lichtstralen van een nieuwe tijd die is aangebroken.

REDACTIE

VAN DE

Een nieuwe tijd van waterijsetende leerlingen voor de school, dunne spijkerjasjes en
zoetere parfumgeuren. Ik ben blij om hierbij de lente te kunnen aankondigen.

We zijn precies op het punt van het schooljaar beland waarop alles ineens zo veel
sneller gaat. 5 havo en 6 vwo die binnenkort eindexamen gaan doen. Het besef dat we
niet lang meer hebben om onze cijfers op te halen, brugklassers die massaal beginnen
te roepen dat hun eerste jaar hier op school al echt bijna voorbij is.

Alles lijkt sneller te gaan. Behalve de dagen. Langer licht, meer zon.

Probeer te genieten van de kleine dingen. Doe een dansje, draag je favoriete zonnebril
of ga picknicken.

Ik wil hierbij dan ook iedereen nog heel veel succes wensen deze laatste periode. Hoe
moeilijk het soms ook zal zijn om binnen te moeten leren, terwijl het buiten prachtig
weer is: Nog even doorzetten, en het gaat allemaal goed komen!

We hebben afgelopen schoolkrant afscheid genomen van Cathelijne. Bedankt voor je
inbreng aan de Beeker!

Verder hebben we twee nieuwe zonnestraaltjes die zich hebben aangesloten bij de
redactie. Welkom Noah en Soena!
Hilal Demirel
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Bijles geven of krijgen?
Herken je het gevoel dat je alles op alles zet om een goed cijfer te halen, dat je ‘s avonds
tot laat nog achter de boeken zit en uiteindelijk een 4 haalt? Dan is het misschien tijd
voor bijles.
Als je dat gevoel totaal niet herkent en jij onderuitgezakt achter in de klas een beetje uit
je neus zit te eten, om vervolgens met gemak een 8 te halen, dan is het misschien tijd om
bijles te geven.

Deze twee situaties zijn natuurlijk zwaar overdreven, maar als je je aangesproken voelt
dan leg ik je even uit hoe het zit:

Bijles geven:

Als je goed in een of meer vakken bent en je zit in de bovenbouw, dan kun je dus bijles
geven. Als je ook nog eens een beetje kunt uitleggen raad ik dat zeker aan. Je kunt er
anderen mee helpen en je leert er zelf ook nog eens van! Bovendien krijg je er 5 euro per
uur voor. Wil je bijles geven, ga dan naar de bijles vaksite, daar vind je de rest.

Bijles krijgen:

Als je in de onderbouw zit en niet goed in een vak bent is er een mogelijkheid om bijles
te krijgen van een bovenbouw leerling. Dit is heel handig, omdat je dat minstens een keer
per week een heel lesuur één op één het vak bespreekt en uitleg krijgt. In de les moet de
leraar natuurlijk ook veel andere vragen beatwoorden of de klas stilhouden. Tijdens de
bijles heeft de bijles-gever alleen aandacht voor één persoon, dus dat is heel productief.
Als je bijles wilt, ga dan naar de bijles vaksite, daar vind je de rest.

Tips:

Je wordt als bijles-leerling en bijles-gever aan elkaar gekoppeld, je kent elkaar dus meestal
niet. Het lijkt in het begin misschien een beetje akward dus hier zijn wat tips:
Stuur als bijles-gever de bijles-leerling een mailtje met je telefoonnummer erin als je het
ﬁjner vindt om te communiceren via app in plaats van mail.
Laat direct weten welke uren je kan, zodat de bijles-leerling kan laten weten of hij/zij
ook in een van die uren kan.
Spreek af in het OLC, dat is waarschijnlijk logisch.
Vraag van tevoren waar hij/zij het moeilijk mee heeft, zodat je je een beetje kan
voorbereiden (vooral mentaal).
Zeg op tijd dat je niet kan, zodat de ander daar rekening mee kan houden.

Isa Hooft
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Verkiezingen
Op 15 maart mocht Nederland weer stemmen. Helaas mag je dat pas doen als je achttien jaar of ouder
bent. Dat gaat voor de meeste leerlingen op onze school dus niet op. Dat is vervelend, want je krijgt
vanaf de bovenbouw het vak maatschappijleer. Daar leer je meer over de verkiezingen, dus krijg je
een eigen mening over de politiek. Die je vervolgens niet kunt uiten tot je achttiende verjaardag.
Daarom hebben we een schoolverkiezing gehouden voor de bovenbouw.

Dit is de eerste keer dat ik heb gestemd. Ook al was het voor spek en bonen, ik vond het
super leuk. Meerdere keren werd mij gevraagd wat ik had gestemd, waar ik natuurlijk geen probleem mee
had. Waar ik achter kwam was dat het onder volwassenen normaal is je stemgedrag privé te houden. Maar
ik denk, omdat onze generatie opgroeit met de huidige social media, dat dat een beetje vervaagt.

De uitkomst van de schoolverkiezing van heel Nederland is GroenLinks op de eerste
plek, D66 op de tweede en de VVD op de derde. Deze uitslag is voor mij geen schrikbarende onvoorstelbare uitslag. Ik heb hier namelijk een theorie voor. GroenLinks is waarschijnlijk enorm hoog geëindigd door
de zo ontzettend leuke charismatische Jesse Klaver. Ook in de echte peilingen hebben zij veel zetels gewonnen. Ook D66 is populair onder de scholieren. Ze doen ook wel positieve dingen voor scholieren, dus
dat lijkt me logisch. Ook in de echte verkiezingen kregen ze er 7 zetels bij! Met de VVD op de derde plek
begin ik een verband te zien. Ze hebben helaas een aantal zetels verloren, maar toch wordt Rutte waarschijnlijk weer minister-president. Dus mijn theorie is, de scholieren kiezen vaak (niet altijd) wat hun ouders
kiezen, en worden natuurlijk erg beïnvloed door andere scholieren.
Een andere theorie is dat GroenLinks hoog geëindigd is door onze leeftijd. De meesten van ons hoeven nog
geen belasting te betalen, dus dat standpunt heeft geen invloed op ons en op volwassenen wel.

Mij lijkt het wel handig als je vanaf je 4de jaar mag stemmen. Wij jongeren hebben ook
al een mening en willen onze stem laten horen. Als men vindt dat wij nog te jong zijn, dan moet er op z’n
minst naar de schooluitslag gekeken worden. Dan komt men erachter dat deze uitkomst best wel vergeleken kan worden met die van de ‘echte’ verkiezingen.
Isa Hooft
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“Kan het even
doodstil zijn? Nou,
je hoeft niet dood te
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Gelukkig maar...”
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– Mvr. Sluyter

“Iedereen heeft wel
eens een dennenboom
verbrand.”
- Mvr. Kuhlmann

“We krijgen nu een lesje
gadjetkunde” - Mvr.

Kruitbosch

“Strafwerk
uitdelen: onze
grootste
hobby.”
- Mnr. van Engelenburg

-6-

“Zijn jullie goed in Engels?
Nee? Oké, dan gaan jullie
dat bij mij leren.”
- Mvr. Kuhlmann (docent
biologie)

Het KOC Nijmegen
Elk jaar is er een 3 vwo klas die naar het KOC in Nijmegen
mag. Dit jaar was mijn klas (3VD) uitverkoren, dus gingen we
dinsdag 28 maart met de trein naar Nijmegen. Dit was nog
best wel een gedoe omdat een aantal leerlingen de trein miste,
maar uiteindelijk kwamen we allemaal veilig aan.
Het KOC zit in het Radboud Ziekenhuis. KOC staat voor
Kinder Oncologisch Centrum, hier worden dus kinderen die
kanker hebben behandeld en begeleid. Jaarlijks wordt hier bij
ongeveer 550 kinderen de diagnose kanker gesteld. Stichting
vrienden KOC Nijmegen probeert deze kinderen op te vrolijken,
door bijvoorbeeld het aanschaffen van speelgoed of het
organiseren van activiteiten.
De eerste presentatie was dan ook van een van de vrijwilligers
van Stichting vrienden KOC Nijmegen.
Hij vertelde dat er kampen worden georganiseerd waar de
zieke kinderen toch nog dingen kunnen doen waarvan ze
dachten dat ze het nooit meer zouden kunnen. Ook zorgen
ze voor iPads waardoor de kinderen thuis makkelijk contact
kunnen leggen met de artsen zodat ze niet meteen helemaal
naar het ziekenhuis hoeven. Ook is er een Dummy MRIscanner zodat de kinderen vast kunnen wennen hoe het is om
stil te liggen in zo’n kleine opening.
De tweede presentatie was van Diederick. Hij is
kunstenaar en schildert voor ieder kind een klein
schilderijtje met een muis erop. Het kind mag
zelf kiezen wat het muisje moet doen en hoe hij
eruit mag komen te zien. Hiermee proberen ze de
kinderen af te leiden van het ziek zijn en een leuke
middag te bezorgen.
Hierna vertelde iemand over hoe de behandeling werkt en
wat je er allemaal voor nodig hebt. Een ander weer vertelde
over hoe het gaat met school als je lange tijd in het ziekenhuis
moet blijven en wat er allemaal geregeld kan worden. Maar
het meest interessant vond ik het verhaal van een persoon
die vroeger zelf leukemie heeft gehad. Hij vertelde welke
behandelingen hij allemaal heeft gehad en hoelang het herstel
duurde. Door dat verhaal kreeg je wel een duidelijk beeld van
hoe gevaarlijk en erg het eigenlijk is.
De woensdag daarna moesten we geld inzamelen voor het
KOC. Hoe we dat wilden doen mochten we zelf bedenken. In
totaal hebben we met de klas €838,54 opgehaald.
Karlijn Breedveld
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Jeugdfoto’s van docenten
Je kunt het je niet voorstellen, maar ook onze docenten waren ooit eens jong.
Welke jeugdfoto hoort bij welke docent, probeer het maar te raden.
Deze keer staan er twee leidinggevenden bij!
Je kunt kiezen uit Mevr. Seger, Mnr. Coehoorn, Mnr. Jager, Mnr. Ketelaars, Mevr. van Werkhoven en Mnr. Mombarg.

Vanlinksnaarrechts:Mnr.Ketelaars,Mnr.Mombarg,Mevr.Seger,Mvr.vanWerkhoven,Mnr.JagerenMnr.Coehoorn
-8-

Specialité
de la Maison

Vier weken lang stond er iedere maandag een dansrepetitie op het programma. Samen
met Emma, Joop, Marike, Demi ging ik voor de eerste keer naar Mariëndael. De sfeer was
al gelijk goed. We werden begeleid door Marionne, ze was echt een super begeleidster
en leerde ons een dans aan in vier ochtenden, wat erg knap is! De groep begon steeds
meer naar elkaar toe te groeien en ik vond het erg bijzonder dat we samen met het
speciaal onderwijs uiteindelijk een voorstelling zouden geven. De ervaring om aan dit
project mee te doen is ook erg speciaal.
Er werd met iedereen rekening gehouden en als iemand iets niet kon werd er een goede oplossing gezocht. Dat vond ik erg
mooi, dat uiteindelijk iedereen mee kon doen op zijn of haar eigen manier.
De dag van de voorstelling zelf was erg spannend, maar ook ontzettend gezellig en leuk. We hebben met z’n allen weerwolven
in de kleedkamer gespeeld, gekletst en elkaar opgemaakt. We hebben ’s avonds met de hele groep friet bij de snackbar in
Doetinchem gegeten en veel gelachen. En toen was het zover...
De voorstelling zelf ging erg goed, we hielpen elkaar als er een klein detail mis ging en genoten er vooral van. Uiteindelijk
kwam alles goed en we hebben nu nog een groepsapp met elkaar. Ik ben heel blij dat ik mee heb gedaan aan dit dansproject;
het was een bijzondere ervaring en zeker de moeite waard. Alle repetities hebben bijgedragen aan een prachtige voorstelling
met lieve en leuke mensen om ons heen. En het gevoel dat je het samen hebt gedaan, is extra speciaal.
Julie van Kerhoff, 3VA

Achter de schermen bij
‘Spécialité de la Maison’!
We staan in een lange rij te wachten tot we het podium op mogen. De muziek start en
we weten dat het niet lang meer duurt voordat datgene waar we vier weken voor hebben
geoefend nu echt gaat beginnen. De doeken gaan open en 750 mensen zitten in de zaal
te kijken naar de openingsdans van de dansers van Introdans zelf. Een maand lang heeft
iedereen onze verhalen moeten aanhoren over de repetities. En dan nu is het moment dat
alles wordt onthuld.
Wij staan helemaal achterin de rij voor de ouverture, het Beekdal Lyceum samen met het
Mariëndael. Iedereen moet in een lange rij over het podium lopen, onze voeten zijn dan te
zien onder de rand van een wit doek. Wij moeten op het podium blijven staan, want dat is
meteen onze beginpositie voor de dans.
In de groep die voor ons staat, in de ‘uitbuik groep’ (met allemaal een dikke kont of buik),
staat een jongetje die net mijn kistje met sla heeft ontdekt.
“Is dat echte sla?”
“Ja.”
“Ooh wat cool, mag ik een stukje eten?”
“Haha, nee, dat is voor onze dans voor de voorstelling!”
“Wist je dat sla heel lekker is met olijfolie? O ja, en met zout. Sla met olijfolie en zout is echt
heel lekker.”
Ik vind het zo leuk om te zien dat de voorstelling begint, maar niemand heel erg zenuwachtig is. Natuurlijk hangt er wel een
soort spanning in de lucht, maar iedereen heeft er zin in, niemand ziet er tegenop, zelfs de kinderen die tot vandaag nog
nooit op een podium hebben gestaan. We maken nog op fluistertoon een praatje met elkaar, wensen elkaar nog even succes,
of toitoitoi en de rij begint te lopen. Achter ons komt de eerste groep het podium alweer af, terwijl wij steeds dichterbij het
podium komen. En dan zijn we er. We lopen allemaal zelfverzekerd de coulissen uit, het podium op en het felle licht in. We
lopen in de lange rij naar onze plek voor de dans. Dan gaat de muziek van de ouverture uit en de muziek van onze dans aan.
Het doek gaat omhoog en niet meer alleen onze voeten zijn te zien. Het is nu echt begonnen!
Demi van Heumen, 3VA
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Een ode aan meneer Todaro
Docenten. Die kies je niet, die krijg je. In de meeste gevallen dan… Je bent in ieder geval verplicht
om het minstens een schooljaar met ze uit te houden. Bij veel leraren is dat geen probleem. Sterker,
er lopen op onze school docenten rond die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Met deze
keer: een ode aan… Meneer Todaro!
Het was mijn eerste jaar hier op Beekdal. We hadden die les een schriftelijke overhoring van Frans,
maar onze docent was afwezig. Gelukkig dat de opvanguren geweldig geregeld zijn op Beekdal.
De klas zat al klaar en meneer Todaro, de opvangdocent, kwam binnenlopen. Ik herinner me de
grap niet eens meer, maar al snel zaten we met de hele klas te lachen om hem.
Hij vertelde dat hij docent Frans voor de bovenbouw was. Als twaalfjarige op dat moment wist ik
het zeker. Ik wilde hem ook als docent krijgen!
En dan nu, beland in de wrede bovenbouw, heb ik hem als docent. De humor die ik in de eerste
klas zo leuk vond is er zeker nog steeds! Maar nog mooier is dat we nu ook zijn pedagogische kant
zien. Een taak van iedere docent die hij uiterst serieus neemt. Dat maakt de lessen misschien wel
nog prettiger dan zijn grapjes.
“Ik respecteer leerlingen eerst als mens zijnde voordat ik ze respecteer als leerling zijnde.”
Deze woorden hebben me erg blij gemaakt. Dat is dan misschien ook wel de reden van de goede
sfeer in zijn lessen. Respect is heel belangrijk. Respect voor elkaar.
Drie keer in de week heb ik niet alleen Frans, maar ook een beetje maatschappijleer, ﬁlosoﬁe en
levensbeschouwing. Wel zo veel mogelijk gesproken in het Frans natuurlijk.

Meneer Todaro, merci beaucoup voor uw inspirerende lessen!
Hilal Demirel
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Leerlingen protocol
Mag je nou echt weg na tien minuten wachten op de docent? Mag je thuisblijven als je
reistijd meer is dan je schooluren? Mag je nou wel of geen petjes op in de klas? Dit zijn
onder andere de vragen die leerlingen hebben. Daarom heb ik dat even uitgezocht in het
leerlingen protocol. Daar vind je rechten en plichten. Ik hoop dat deze helpen om verdere
verwarring tegen te gaan.

Dingen die waar zijn

19.1 - Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk maar binnen de fatsoenregels:
geen jassen en petten in de klas. De kleding moet maatschappelijk acceptabel zijn.
10.6 - Een leerling mag slechts één proefwerk per schooldag krijgen. Bij herkansing / inhalen mag van deze regel afgeweken worden.
10.10 - Er mogen geen toetsen worden afgenomen in de week voorafgaande aan de proefwerkweek
(Beekweek).
27.4 - Zodra een leerling één lesuur heeft op een schooldag, mag de leerling deze verzuimen mits:
langer is dan het betreffende lesuur
leerling
de
van
- De reistijd
- Aantoonbare toestemming is gevraagd van de ouders/verzorgers
10.11 - De docent moet de uitslag van een voortgangstoets of overhoring binnen tien
schooldagen bekend maken. Een toets wordt altijd nabesproken. Een voortgangstoets of overhoring die voortbouwt op een vorige voortgangstoets of overhoring kan slechts worden afgenomen als de vorige voortgangstoets of overhoring is besproken en de cijfers bekend zijn
(uitzonderingen mogelijk).

Handig om te weten

8.3 - De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen de leerling(en) een reactie op de
klacht.
26.1 - Een leerling heeft er recht op als persoon tegemoet te worden getreden. Indien de
leerling zich gekwetst voelt door een benadering of intimiteit van de kant van medeleerlingen of schoolpersoneel kan hij zich wenden tot de mentor, de leerlingbegeleider of een
vertrouwenspersoon van de leerling.
30.1 Bij het opleggen van de straf dient een zekere verhouding te bestaan tussen strafmaat
en de
ernst van de overtreding. Ook dient er een redelijke verhouding te bestaan tussen de aard
van de overtreding en de soort straf.
18 - Vrijheid van meningsuiting
Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, met inachtneming van respect
voor
anderen. Wie zich door een ander beledigd voelt kan handelen volgens de in hoofdstuk C
aangegeven procedure.

Verwaarloosde regel

27.3 - Tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren zijn de leerlingen verplicht te blijven op het schoolterrein, uitgezonderd voor de bovenbouw.
Zelf vind ik het heel ﬁjn dat deze regels er zijn, want anders is het niet duidelijk wat
nou wel en niet mag. Ik snap best dat je je kostbare tijd liever niet aan het lezen van dat
hele protocol wil besteden, maar is iets je onduidelijk, dan zou ik zeker even een kijkje
nemen. Want kennis is Macht!
Isa Hooft
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Sinds drie jaar kun je als je vwo doet vanaf
de vierde klas maatwerk volgen.
Door maatwerk hoef je vakken waar je goed in
bent minder vaak te volgen, en in plaats daarvan
werk je meer aan een vak waar je moeite mee hebt.
Er zijn verschillende vormen van maatwerk.

werk

Maat

Je kunt bijvoorbeeld ook deelnemen aan het Econasium of het
excellentie programma van de Radboud Universiteit. Als jij zelf
initiatief toont zal je zien dat er heel veel mogelijk is.

Maatwerk heeft verschillende doelen voor de leerling:
Leerling ervaart keuzemogelijkheden om het eigen leerproces vorm te
geven.
Leerling stelt zelf doel(en) in overleg met docent(en) en mentor.
Leerling voelt zich meer gemotiveerd doordat er meer ruimte is om zelf
keuzes te maken.

Als je maatwerk wilt gaan volgen moet je dit zelf
aangeven bij je mentor en moet je zelf een plan
opstellen in overleg met je docenten. Dit is een
goede voorbereiding voor het vervolgonderwijs.
Het zelf initiatief nemen en verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen leerproces is daar erg
belangrijk.
Mocht je geïnteresseerd zijn in maatwerk, dan
kun je je mentor natuurlijk altijd vragen wat de
mogelijkheden zijn. Zolang je zelf maar initiatief
toont. Er kan vaak meer dan je denkt.
Maaike Breedveld
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Heb jij al last van Nomofobie?
We leven in de 21e eeuw, we kunnen ons amper een
leven voorstellen zonder telefoon. Vooral de tieners
dezer dagen. Onze telefoon gaat overal mee naartoe,
zelfs naar de wc. Als ik me verveel, dan pak ik mijn
telefoon en ben daar een tijdje zoet mee. Als ook dat
verveelt leg ik hem weg. Maar enkele seconden later
pak ik hem toch weer op, gewoon uit gewoonte.
Wat is Nomofobie?
“Het wordt beschreven als een overmatige angst
voor het niet continu bereikbaar zijn via een mobiele
telefoon.”
Je raakt gestrest als je telefoon niet binnen
handbereik is of als hij het niet doet. Als je het mij
vraagt komt het doordat we gewend zijn om bijna
alles te regelen via je telefoon. Whatsappen met
je vrienden en vriendinnen, contact leggen met je
overbezorgde ouders laat in de avond, overal foto’s
van maken, snapchatscores onderhouden, gestrest
de magisterapp openen als er een cijfer op staat en
natuurlijk de Instagram feed intact houden. We
kunnen niet zonder omdat we bijna niet weten
hoe het anders moet. Zonder telefoon, of zonder
smartphone (dus met een klapmobieltje of zo) moet
ik mijn vrienden en vriendinnen gaan bellen, en meer
afspreken om het contact te onderhouden. Dat kost
me natuurlijk vet veel meer tijd! Zonder magisterapp
duurt het waarschijnlijk langer voordat je je cijfer
weet, de eerste de beste les krijg je hem dan te horen.
Stel, je eerstvolgende les is pas volgende week. Ik heb
dus het gevoel dat het door mijn mobieltje allemaal
veel sneller gaat. Maar in werkelijkheid zit het
anders. Al die tijd die ik stop om YouTube filmpjes te
kijken, langer dan gepland op insta zit en alle andere
sociale media is natuurlijk veel meer dan we eigenlijk
denken. Al met al ben je misschien ook goed af
zonder?!
Helemaal stoppen is geen optie, maar verminderen
is ook niet slecht. Dus hier zijn een paar tips om de
verleiding van je telefoon te vermijden (ikzelf heb
symptomen van Nomofobie, dus ik heb deze tips
natuurlijk niet zelf bedacht).

Preventieve tips:
• Installeer screen time trackers als Usage Tracker,
Moment of BreakFree om je gemiddeld gebruik te
meten
• Check je telefoon alleen op vaste momenten en
niet tijdens het autorijden. Installeer anders de Rij
Veilig of AutoModus app
• Laat je telefoon in de woonkamer liggen als je
gaat douchen of het toilet bezoekt en maak van je
slaapkamer een smartphonevrije zone
• Zet alle onzinnige notificaties en je geluid af en
toe uit (zet WhatsApp groepsberichten op mute)
• Gebruik je telefoon niet als wekker en schaf een
horloge aan
• Negeer je telefoon en laat hem in je jas of tas
zitten
• Zoek afleiding in offline dingen (lees een boek of
ga naar het park)
• Verwijder nutteloze apps en bekijk alleen de
belangrijkste
• Verplaats de apps waar je voor je gevoel te vaak
op kijkt naar het tweede scherm of in een map
evenals kleurrijke spelletjes (ons brein is dol op
felle kleuren)
Heeft Nomofobie bij jou een ernstig stadium
bereikt en ben je radeloos? Dan zijn hier nog een
paar next level alternatieven:
DistractaGone: word je teveel afgeleid door je
mobiele telefoon? Stop je telefoon dan eenvoudig
in het Distractagone-doosje. Het is als het ware
een telefoonkluis. Je zet een timer en sluit de box.
De Block: is een zeshoekig cilinder dat gemaakt
is uit één stuk aluminium. Dat materiaal schermt
elektromagnetische straling af, dus komt er geen
enkele melding of oproep meer binnen. Het helpt
mensen meer balans vinden tussen hun analoge
en digitale leven.
Conclusie:
Ik ben nog steeds van mening dat we niet kunnen
leven zonder een mobiele telefoon in de 21e eeuw.
Maar ik ben het wel een beetje zat dat ik zo veel
tijd kwijt ben aan het ‘niks doen’. En al helemaal
dat mijn ouders mij ‘telefoonverslaafde’ noemen of
zeggen: ‘oh, daar zit de mobiele brigade weer’. Dus
ik ga zeker een paar tips uitproberen, misschien
gaat er wel een nieuwe wereld voor me open!
Isa Hooft
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Bij kinderen is keer op keer wetenschappelijk bewezen dat musiceren de intelligentie verhoogt. Jonge kinderen die muziekles krijgen bijvoorbeeld, hebben een veel beter geheugen
dan leeftijdsgenoten die geen muziekles krijgen. De Duitser Hans Günther Bastian heeft
hier onderzoek naar gedaan.
Kinderen op basisscholen werden in twee groepen verdeeld, een zogenaamde modellengroep en een controlegroep. De modellengroep kreeg twee uur muziek in de week en bespeelde zes jaar lang een instrument. De controlegroep kreeg geen muziekles. Het bleek dat
de modellengroep uiteindelijk een hoger IQ had dan de controlegroep.
Bij een andere school is een vergelijkbaar experiment uitgevoerd waarbij de ene groep 15
maanden keyboard speelde en de andere niet. De leerlingen die keyboard speelden haalden
hogere scores bij taal, rekenen en spelling.
De verklaring hiervoor ligt in de invloed van muziek op de hersenen. In het brein bevinden
zich verschillende plaatsen die bij het muziek maken of luisteren geactiveerd worden. Muziek zorgt ervoor dat die verschillende delen van de hersenen actiever worden en beter met
elkaar communiceren. Dat zorgt voor betere leerprestaties.

Dus als je hogere cijfers wilt halen….
Soena 1D
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Thee Leuten
met meneer
B o k h o v e n

Hallo, wij zijn Noah en Soena en wij hebben een interview gedaan met
Mr. Bokhoven met als onderwerp Thee Leuten.

Wat maakt Aardrijkskunde zo’n leuk en interessant vak voor u?

‘Wat ik zo leuk vind aan Aardrijkskunde is dat hoe meer je erover te weten komt, hoe meer zaken je herkent uit je
eigen leven en hoe meer je van Aardrijkskunde weet, hoe beter je de wereld begrijpt. En de afwisseling, dat je heel veel
verschillende kennisgebieden hebt waarbinnen je dingen te weten kan komen.’

Als u een ander vak moest lesgeven, welk vak zou dat dan zijn?

‘Ik zou gym kiezen omdat ik vroeger topsporter in handbal ben geweest en nu ook handbaltrainer ben, maar als ik een
theoretisch vak zou moeten kiezen dan zou ik Geschiedenis kiezen want het lijkt ook het meest op Aardrijkskunde.’

Wat vind u het leukste onderwerp van Aardrijkskunde?

‘Ik vind zelf de culturele geograﬁe het leukste omdat het gaat over volkeren en hoe ze samenleven.’

Waar zou u het liefst nog naar toe willen gaan?

Ik zou graag naar Iran willen, dat heeft te maken met dat het een hele bijzondere samenleving is.’

Waarom gaat u deze school verlaten?

‘Omdat terwijl ik hier werkte ik ook met een studie (geograﬁe) bezig was en op een gegeven moment kreeg ik er nog
een baan bij en ik ben ook al handbaltrainer. Het ging allemaal wel goed samen, want ik vond het ook allemaal heel erg
leuk, maar ik had geen tijd meer om mijn studie af te ronden. Er moet gewoon brood op de plank komen dus ik moest
wel werken. Dus we hebben met de school overlegd om daar nu prioriteit aan te geven. Ik vind het wel vervelend om
midden in een jaar weg te gaan, maar dit is nu het slimste om te doen zodat ik voor de zomervakantie klaar ben en wie
weet kom ik het volgende schooljaar wel weer terug.’

Welk vak vond u vroeger heel stom of was u niet goed in?

‘Ik was vroeger nooit zo goed in talen. Dat had ook te maken met dat ik er vroeger niet zo veel voor deed. Ik vond vooral
Frans verschrikkelijk.’
Geschreven door Soena en Noah 1D

Ik wens jullie
allemaal heel veel succes!
Groetjes, mr. Bokhoven
-15-

PasenEggHunt2017
Attentie! Attentie! Leerlingen van het Beekdal Lyceum, onze school is geïnfiltreerd. Een paar weken geleden stond er op de muur van het meisjes toilet op
de C2-gang: “The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the Heir... Beware”.
Wat dit betekent weten we niet, maar wat we wel weten: er is een erfgenaam en
die heeft vijanden die op moeten passen... Veel beter is ons Engels nog niet.
De conciërges denken dat er iets uit deze zogenaamde “Chamber of Secrets” gekropen is. Een vreemd wezen is meerdere malen waargenomen in de nachtelijke uren
door de schoonmakers. Hier volgt een descriptie van het wezen voor zover we weten:

- Wollige witte staart
- Lange oren
- Lange, uitstekende tanden
- Grote achterpoten
Maar geen paniek, we denken dat dit wezen alleen rond Pasen verschijnt. Een
groter probleem is wel: het wezen heeft op diverse locaties in de school eieren verstopt. Ja, het is zich aan het voorplanten.
Maar geen paniek, we hebben nog tijd.
Hierbij de oproep aan jullie, leerlingen van onze school: vind alle eieren en eet ze
op! Dit is de enige manier om deze plaag te stoppen. Wij willen jullie laten weten
dat dit een erg serieuze kwestie is. Leerlingen van het Beekdal, wij zijn in oorlog!
In oorlog met de eieren!
Veel geluk, may the force be with you, may the odds be ever in your favor en een
goede jacht!

BIA

(Beekdal Intelligence Agency)
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Hannah van Binsbergen

Poëziemiddag
Op maandagmiddag 20 maart heb ik bij ons op school deelgenomen aan de workshops van
de Poëziemiddag. We kregen aan het begin van de middag een voordracht van Hannah van
Binsbergen, die voorlas uit haar debuutbundel ‘Kwaad gesternte’. Het sprak me erg aan omdat
het geabstraheerde gedichten waren, gedichten waar het concrete en het toevallige weggelaten
is. Tijdens de workshop die volgde gingen we gedichten schrijven en door mijn gedachtegang die
onderhand geabstraheerd was ben ik uitgekomen op een klein kunstwerkje:

Is wat wij mooi
vinden
anders of
hetzelfde?
Velen van jullie zullen dit zien als een simpele zin of als een willekeurig stukje tekst, maar denk
eens na over de essentie van het woord, de plek van het vraagteken of de plaatsing van de
woorden in de zin. Is dit kleine ongecompliceerde gedichtje dan nog even onbeduidend als dat het
eerst was? Het abstraheren van essentie, dat is wat ik deze middag geleerd heb.
Emma Kapteijn, 5V
“Poëzie houdt niks in en heeft geen verdere toegevoegde waarde, ja soms kan je er
wat aan hebben maar het is niet zo dat je door poëzie een heel ander persoon zal
worden.”
Het is wel heerlijk om mee bezig te zijn, volgens mevrouw Van Binsbergen. Ze vond
school stom en mensen ook stom, maar heeft altijd wel gedichten geschreven, dit
vond ze erg leuk om te doen. Je merkt dat haar gedichten op een of andere manier
gerelateerd zijn aan haarzelf. Ze zegt zelf echter dat het puur dingen zijn die haar
op dat moment te binnen schieten, maar dit zullen natuurlijk wel onderwerpen zijn
die haar bezighouden. Ik vind dat ze al best wijs is voor haar leeftijd en ze heeft een
interessante houding naar de wereld.
Mees Hazeleger, 4H
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COSPLAY
Laatst kwam ik achter twee dingen:
1) Omdat ik zelf wil beginnen met cosplayen, dat
ik geen idee heb hoe je moet cosplayen.
2) Dat maar weinig mensen op onze school weten
wat cosplay is.
Dus, om te leren hoe je moet cosplayen, voor mij,
maar ook voor alle andere beginnende cosplayers
heb ik contact opgenomen met een van de meest
fabulous mensen die ik ken. Ik heb namelijk de eer
gehad om een interview te houden met Makacchin!
T: Om te beginnen, wat is cosplay nu eigenlijk?
M: Cosplay is een afkorting van ‘costume’ en ‘play’ , je kleedt je en gedraagt je als het (Tv/
Anime/Manga/Comic/Game) personage dat je ‘cosplayed’.
T: Wat doen cosplayers (evenementen, fotoshoots, dat soort dingen)?
M: Cosplayers gaan meestal naar conventies waar je spullen kan kopen, vrienden kan
ontmoeten en games kan spelen of aan karaoke doen! Sommige cosplayers regelen
photoshoots of maken CMV’s (Cosplay Music Video’s).
T: Wat betekent cosplay voor jouw persoonlijk?
M: Het is een leuke hobby waardoor ik vrienden en meer zelfvertrouwen heb gekregen!
T: Hoe oud was je toen je voor het eerst ging cosplayen?
M: Toen ik 12 was.
T: Wat gaf jou het idee om te beginnen met cosplayen?
M: Ik heb veel cosplayers op internet gezien en werd door ze geïnspireerd!
T: Als cosplayer doe je soms fotoshoots, kun je dit wat toelichten?
M: Meestal kun je fotografen opzoeken in de buurt op social media, je regelt dan wat met
elkaar. Sommige fotografen willen geld maar dat is niet altijd zo, het ligt eraan welke fotograaf
je tegenkomt.
T: Is cosplayen duur?
M: Het ligt aan het kostuum. Een populair personage is meestal goedkoper dan een
onpopulaire.
T: Hoe kun je minder duur cosplayen?
M: Zoek vooral betrouwbare sites/verkopers die goedkoop zijn.
T: Wat zijn, volgens jou de “essentials” die iedere cosplayer nodig heeft?
M: Ikzelf vind de pruik en kleding erg belangrijk. Zonder dat kun je het personage niet echt
goed neerzetten.
T: Vind je dat cosplayen meer iets voor meisjes is of voor jongens? Of voor allebei?
M: Cosplay is voor iedereen eigenlijk, dus dat is wel heel gaaf!
T: Bij cosplay hoef je niet je eigen outﬁts te maken, maar als je dat wel doet, wat is dan
belangrijk om op te letten?
M: Maak eerst schetsen en een prototype, zonder dat kan het je kostuum verruïneren.
T: Tenslotte, welke tips wil jij meegeven aan mensen die willen beginnen met cosplayen?
M: Start simpel en zorg ervoor dat je op alles bent voorbereid! Ik raad je aan om een facebook
en een instagram pagina te maken.
Thom Prins

-18-

beekdal actueel

beekdal actueel

Scholierenverkiezingen

De scholierenverkiezingen zijn weer geweest, ook op het Beekdal. Alle leerlingen in de vierde klas of
hoger mochten hun stem uitbrengen. En… (tromgeroffe l) Groenlinks is de grote winnaar geworden.
In totaal hebben ongeveer 380 leerlingen hun stem uitgebracht en 122 daarvan hebben op Groenlinks
gestemd. Landelijk was Groenlinks ook de winnaar, gevolgd door D66 en PVV (ook in die volgorde).
Als je er meer over wilt weten blader dan snel naar pagina (5) waar Isa nog even analyseert waarom
Groenlinks nou toch zoveel stemmen kreeg op onze school.

Hannah van Binsbergen

Hannah van Binsbergen, de winnares van de VSB-Poëzieprijs met haar debuutalbum “Kwaad gesternte”
gaf op 20 Maart een voordracht voor de leerlingen van onze school ter ere van de opening van de
poëzieweek. Daarna vond er een workshop plaats waarvoor je je kon opgeven.

Schoolvoorstelling

Voor het eerst sinds lange tijd heefto nze school weer een schoolvoorstelling, genaamd ‘Wij toch wel?’.
Jammer genoeg zijn de twee uitvoeringsdata alweer geweest.

Profielwerkstukken
Alle profie lwerkstukken worden in deze tijd van het jaar weer gepresenteerd en beoordeeld. Dit jaar
zijn er wel twee speciale profie lwerkstukken bij, namelijk voor drama, dat komt niet heel vaak voor. De
voorstellingen: ‘Een weeffo ut in onze sterren’ en ‘We zijn er!’ zijn al wel opgevoerd, beide op 22 maart.
Wel doet de voorstelling: ‘Een weeffo ut in onze sterren’ mee aan de strijd voor beste profie lwerkstuk van
Arnhem. We hopen dat ze ver komen!

OLC-app

Misschien heb je er al van gehoord, want hij er is er al een tijdje:
de OLC-app. Hij heet Aura Library en als je hebt ingelogd kun
je simpel met één druk op de knop je boek verlengen. Zo heb je
nooit meer last van boetes, als het goed is. Jammer dat je nog
wel, als je de beveiliging omzeilt, laptops kan reserveren. Hoe
dat kan? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen.
Siebe Sietsma
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Dagje Rotterdam

In de vorige schoolkrant stond een stukje over een excursie naar het Ruhrgebied. Als vervolg van
dit project zijn we 21 maart met alle 5V-leerlingen die aardrijkskunde en economie in hun pakket
hebben een dagje naar Rotterdam geweest. Dit keer was het doel om te kijken hoe de oude haven
is verplaatst en wat je van deze verplaatsing nog terug kunt zien.

Het eerste onderdeel van de dag bestond uit het zelfstandig lopen van een route in vooraf bepaalde
groepjes. Je kwam langs een aantal gebouwen die je verplicht moest bezoeken. Elk groepslid moest
over een van deze gebouwen iets voorbereiden zodat we elkaar daar tijdens de route iets over
konden vertellen. Zo maakten we onze eigen rondleiding. Je mocht zelf ook plekken of gebouwen
bezoeken, zolang je maar aan het einde van de route alle verplichte gebouwen had bezocht.
Na het lopen van de route kregen we een soort rondleiding
langs de oude haven tot aan de huidige haven. We bleven
in de bus, waar een gids ons iets vertelde over wat we
zagen. Tijdens deze rondleiding reden we met de tijd mee.
Dicht bij Rotterdam waren de industrieterreinen bijna
helemaal verlaten, maar hoe verder we van Rotterdam
kwamen, hoe meer activiteit er was.
De rondleiding eindigde bij Futureland. Dit is een soort informatiecentrum over de tweede
Maasvlakte. Hier moesten we een klein opdrachtje doen dat we later moesten verwerken in onze
eindopdracht.
Na Futureland, dat nog op de eerste Maasvlakte ligt, gingen
we naar de tweede Maasvlakte. Hier gingen we even naar
het strand. Het is daar zo anders dan de rest van Rotterdam.
De hele haven staat vol met industrieterreinen, containers
en fabrieken, maar hier op de tweede Maasvlakte is het nog
heel open en rustig.
Na het strand gingen we weer terug naar Rotterdam waar we nog twee uur de tijd kregen om te
eten en iets voor ons zelf te doen. Al met al was het een hele leerzame dag. Daar waar ik dacht dat
het Ruhrgebied vol zou staan met industrie viel dat wel mee, maar hier stond het veel voller dan
ik had gedacht. Zo zie je maar hoe een excursie jouw beeld van een gebied totaal kan veranderen.
Maaike Breedveld
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Geordend de LENTE in
Typerend voor de lente is De Grote Lenteschoonmaak. Hoe
rommelig je kamer momenteel is, is niet van belang. Wel kan ik
je helpen om je schoolleven wat meer geordend te krijgen. Dus
hierbij; de lenteschoonmaak SCHOOLEDITIE.

1.

Tijd om je schooltas uit te mesten

Achtergebleven broodkruimels, oude proefwerkblaadjes en slingerende onderdelen van je pen. Herkenbaar? Misschien is het dan tijd om
je schooltas eens op te ruimen. Haal alle belangrijke papieren eruit en
stop ze in een mapje. Schoolboeken in de kast (of in je kluisje) en hou
nu je schooltas even op z’n kop boven de prullenbak.

2.

De overvolle kluisjes

Dit jaar heeft iedereen een nieuw kluisje gekregen. Voor mij de motivatie om het netjes te houden, maar ook nu begint het een rotzooi te
worden. Voor iedereen die dit herkent, herhaal stap 1.

3.

Je aantekeningen ordenen

Om te beginnen is het belangrijk om alle losse blaadjes die
je voorin je lesboek stopt, er eens uit te halen. Een practicum van twee
hoofdstukken geleden? Een extra oefenstencil voor wiskunde? Gooi
alles weg wat niet nodig is, bewaar de rest bijvoorbeeld in een mapje.
Verder is het even belangrijk om te kijken naar je schriften. Ben jij een
leerling die voor alle vakken één schrift heeft? Lopen de aantekeningen
van Frans door tot biologie, met aan de zijkanten nog wat wiskundeformules? Begin na de vakantie gelijk met een nieuw begin, en koop
een pak schriften. Voor oude, volle schriften is het verstandig deze te
bewaren tot het eind van het schooljaar, bepaalde onderwerpen uit
vorige hoofdstukken kunnen terugkomen. Dan is het wel jammer om
die aantekeningen kwijt te zijn.

4.

Onnodige spullen in je etui

En dan tot slot je schrijfwaren. Pak je etui er bij en haal alle pennen,
potloden en stiften er nou eens uit. Hoe vaak heb je die markeerstift
nou gebruikt? En welke pennen doen het nu eigenlijk nog? Maak een
selectie van alles wat je echt gebruikt. Test vervolgens al je pennen en
stiften of ze het nog wel doen en slijp je potloden. Als het goed is kan
jij nu weer naar school zonder een uitpuilende etui.
Hilal Demirel
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Dilemma dinsdag
De meeste mensen hebben er al wel eens van gehoord of hebben het gezien of Facebook, Dilemma
Dinsdag. Steeds moet je kiezen tussen 2 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 nadat ik het met mayonaise heb gewassen
gewoon met shampoo. Dus geen uitvluchten en je moet kiezen. De mogelijkheden zijn zelfbedacht
en hebben te maken met school.
Elk lokaalnummer is 10-cijferig en lijkt erg op alle nummers OF elk uur heb jij een roosterwijziging.

Je schrijft al je huiswerk wat je krijgt op je lichaam OF je agenda rent altijd angstig weg als je er iets
in wilt schrijven.

Als er brand uitbreekt mag jij pas als laatste uit het gebouw OF jij veroorzaakt 1x per jaar per
ongeluk brand
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Elke lamp gaat feller aan als jij eronder staat (jij staat dus altijd in de spotlights) OF jij gooit dagelijks
50x je geodriehoek het plafond in.

Je moet altijd de restjes van de gum, na het uitgummen opeten OF je mag terwijl je op school bent
nooit iets eten.

Je haar plakt aan je rug OF om klokslag twaalf uur overdag val je in slaap.

Je etui bijt OF een docent spuugt elke dag in je gezicht
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Herkenbaar?

Je zit in
het OLC, er is
niemand anders.

Je hoort iemand
vragend zeggen: ‘Naar
de kluisjes?’. ‘Nee, ik ben
al geweest’ antwoord je. Een
minuut later zit je alleen aan de
tafel.

Je durft niet
tegen degene
achter de piano in
het atrium te zeggen
dat het lelijk klinkt.

Je herkent
plotseling
degene die voor
je fietst. Inhalen…?
Nee, dat wordt de hele
weg langzaam fietsen.

Je zit onderhand
in de bovenbouw.
Eindelijk, het ‘in de
gang omver worden
geduwd’ is voorbij, denk je.
Dan wordt je omver gelopen
door een bruggo.

Je staat voor de
lerarenkamer. Je
moet een leraar iets
vragen, maar je durft niet
naar binnen te lopen. Alle
leraren kijken naar je, maar
negeren je.
Je loopt door
de gang, kijkt op,
recht in het gezicht
van jouw leraar. ‘Eeeh,
hallo...’, zeg je, maar… je
wordt genegeerd.
Je pakt in de
pauze een stoel,
omdat alle stoelen
al bezet waren. ‘Mag
ik erbij?’, vraag je, maar
er is geen plek meer. Dan
maar als enige tweede
rang zitten.

Je loopt
vol tegen
een deur aan
waar ‘trek’ op
stond.

Je hebt
honger, brood
vergeten. Uit pure
wanhoop loop je
alleen naar de Jumbo.

Je maakt samen
met twee anderen
de schoolenquête.
‘Ben je de afgelopen
drie maanden gepest door
leerlingen van deze school?’,
lees je hardop voor. ‘Nee,
natuurlijk niet’, zeg je
Je waagt het er
overdreven lacherig.
maar op en steekt
je hand op bij de vraag:
‘Wie heeft zijn huiswerk
gemaakt?’. ‘Dat ga ik toch
even controleren’, zegt
de docent dan.
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Je krijgt de
opdracht van de
docent om eerlijke
feedback te geven.
Naarmate je verder vordert
met je verhaal krijg je het
idee dat dit toch niet het
gewenste antwoord
was.
Siebe

