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REDACTIE

VAN DE

Dames en heren, aanschouw de gloednieuwe overdonderende
en verblindende nieuwe uitgave van…

De Beeker!

Degenen die op de Open Dag deze schoolkrant lezen, zullen zich
misschien afvragen waarom we De Beeker heten. Nou, dames en heren,
dat is omdat wij een zeer oncreatieve groep zijn die alleen maar namen
kan bedenken die gelinkt zijn aan het woord Beekdal. U zult het in deze
schoolkrant opnieuw merken, want ook deze keer zien we artikelen terug
als BeekdalActueel en YouTube-filmpjes Beekdal.
Al durven we toch te zeggen dat we deze keer een absoluut hoogtepunt
bereikt hebben. We hebben namelijk een exclusief interview gehad met
Sander Dekker, de staatssecretaris van onderwijs! Helemaal in Den Haag.
Verder bruist het hier op school van de activiteiten. Wij konden niet
bij al deze activiteiten aanwezig zijn, dus daarom willen we ook de
gastredacteuren bedanken. De derdeklassers die vertelden over hun
vakkenvoorlichting. De 6VWO’ers met hun artikel: ‘Onderzoek doen op
Radboud’. En nog vele anderen.
In deze schoolkrant zal je lezen over tal van activiteiten waarvan je
misschien niet wist dat ze bestonden. Weet jij bijvoorbeeld wat het
Econasium is? Waarom je NOOIT enthousiast moet zijn in de maanden
januari en februari?
Als laatste, voor de mensen die het nog niet is opgevallen: we hebben een
spandoek! Kijk maar eens omhoog in het atrium. Nu kun je meteen zien
als er een nieuwe schoolkrant uit is en weet je zeker dat je geen enkele
editie mist.
We presenteren u dan ook met trots: de Wintereditie van jaargang 3 van
De Beeker!

Veel leesplezier!

Maaike & Siebe

Roos van Slagmaat

Maaike Breedveld

Siebe Sietsma

Thom Prins

Amanda Huiberts

Karlijn Breedveld
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Hilal Demirel

Margot van Stratum

Rozemarijn Bakker &
Isa Hooft

Fred Tak

De Vergeten Groep
School. Waaruit bestaat die? Een gebouw met muren en een dak.
Leraren die leerlingen lesgeven en leerlingen die voorbereid worden
op hun toekomst. Dan heb je nog mensen van het bestuur die het
overzicht houden. Om alles soepel te laten verlopen is er ook een
andere groep mensen iedere dag hard aan het werk. Soms zie je ze
niet eens. Maar als die mensen er niet waren, zou het een puinhoop
zijn op school. Welke groep? De groep van het vergeten personeel.
Laten we maar eens beginnen met de mensen achter de roosters. We klagen weleens
over het rooster dat we hebben. Maar denk eens na: er zijn meer dan duizend leerlingen,
ongeveer honderd docenten en een beperkt aantal lokalen. Alles moet precies kloppen
met elkaar. Dan moet er ook rekening gehouden worden met de werktijden van docenten
en leerlingen die een speciaal programma volgen. Zo simpel is dat niet.
De mensen van de receptie en administratie. Tientallen ziekmeldingen per dag,
telefoontjes en de absenties. Al die gegevens komen niet vanzelf in het systeem.
Honderden mails per week die de school ontvangt, alle papieren en mappen die
geordend moeten blijven. Hoe chaotisch zou het zijn als die mensen er niet waren?
De schoonmakers. Je hebt ze misschien eens gezien toen je op school moest nablijven.
Er zijn echt mensen die ervoor zorgen dat de school schoon blijft. Wij zouden ze ook
een handje kunnen helpen door in ieder geval onze eigen rommel op te ruimen.
De conciërges! Wat moeten we zonder hen? Veiligheid en orde rond de school lijkt
misschien vanzelfsprekend voor ons, maar het zijn deze mensen die daar dagelijks voor
zorgen. Verder zijn ze ook erg lief hoor. Want naar wie gaan we anders toe als we een
probleempje hebben met onze fietsen of kluisjes?
Alle practica die je moet uitvoeren bij biologie, natuur- of scheikunde. Mij lukt dat echt niet
zonder de lieve TOA’s die er altijd bij staan. Wat een helden.
Dan zijn er mensen die toezicht houden op de computers, want dagelijks vinden er wel
storingen plaats. Het zijn deze mensen die dat zo snel mogelijk oplossen.
En er zijn mensen die iedere dag in het OLC zorgen voor de rustige werkomgeving.
De lichten in de theaterzaal gaan ook niet uit zichzelf aan. En niet te
vergeten: de heerlijke broodjes in de kantine worden niet uit zichzelf
bereid.
Misschien ben ik zelfs nog mensen vergeten. Maar
ik wil al het personeel bedanken dat hier op school
elke dag weer zijn best doet, zodat wij optimaal
kunnen leren en gewoon scholier kunnen zijn.

Hilal Demirel
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Wat doe je, als je er helemaal doorheen zit?
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Paarse Vrijdag
Misschien heb je het gemerkt, misschien ook niet, maar Paarse
Vrijdag is geweest, 8 december om precies te zijn.
Er hing al een tijdje een regenboogvlag voor de school, om ons
warm te maken voor wat er zou gaan komen.
En toen was het zover. Het was een beetje de bedoeling dat je
iets paars aan zou trekken, maar jammer genoeg was vrijwel
iedereen dit vergeten (een compliment aan mevrouw van
Bruchem-Pendjol die er wel aan had gedacht).
Iedereen werd dus een beetje overvallen door de Paarse
Vrijdag (die we misschien beter “plotselinge vrijdag” kunnen
noemen). Maar gelukkig lag in het OLC onze redding, de
paarse armbandjes. Zo konden we toch laten zien dat we onze
steun betuigen aan alle mensen die zich niet hetero voelen, om
te laten zien dat zij er ook mogen zijn.
Want daar ging de hele Paarse Vrijdag om!
Jammer genoeg is een paars armbandje niet helemaal de
kleur en stijl van veel leerlingen, vooral niet van jongens. Dus
liepen leerlingen vaak zonder een armbandje te pakken
langs de bak heen. Overigens is het jammer dat er naderhand
op de Beekdalsite foute percentages stonden. Namelijk
niet 10 procent maar ongeveer 3 procent van de mensen is
homoseksueel.
Hopelijk hebben we ondanks deze lichte tegenslagen op
de dag zelf toch laten zien dat we er willen zijn voor alle
leerlingen op onze school die op hetzelfde geslacht vallen.
Siebe
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M U Z I E K T H E AT E R

Elk jaar wordt er door de cultuurklassen van het derde een voorstelling gemaakt.
De cultuurklassen worden in drie groepen verdeeld, die allemaal hun eigen
voorstelling gaan maken. Wel hebben alle groepen dit jaar hetzelfde script en
hetzelfde decor. Dit was de jaren hiervoor anders want iedere groep bedacht toen
zijn eigen voorstelling. Iedere groep krijgt tien weken de tijd om de voorstelling in
elkaar te zetten. Voor je met de voorstelling gaat beginnen moet je kiezen waaraan
je wilt werken. Je kan dan kiezen uit muziek, drama en een paar mensen mogen
techniek doen.
De titel van de voorstelling van dit jaar was ‘Je mag me best serieus nemen’. Het
ging eigenlijk over ouder worden en de problemen die je daarbij tegenkomt.
Ik zat dit jaar bij de eerste groep cultuurklassen en heb gekozen voor het onderdeel
techniek.
Dit was vooral omdat ik liever niet op het podium wilde staan, maar eigenlijk was
het superleuk.
En je komt op allemaal plekken waar je normaal nooit mag komen.
De eerste paar weken zijn we vooral bezig geweest met de theorie. Dus wat je
allemaal nodig had als je een voorstelling ging maken en hoe verschillende
lampen in elkaar zitten. Maar na een aantal weken gingen we ook echt met licht
en geluidstafels bezig. Dat is nog best ingewikkeld, want er zijn heel veel knopjes.
Gelukkig hoef je niet alle knopjes te gebruiken en tijdens de voorstelling hadden we
er stickers onder geplakt met wat het was. Ook leerden we hoe we allerlei snoeren
aan moesten sluiten, best ingewikkeld met al die eurostekkers en xlr-stekkers.
Terwijl wij daar mee bezig waren, studeerde de groep van muziek vier liedjes in. De
groep was verdeeld in drie bandjes dus een van de bandjes moest twee liedjes doen.
Bij het bandje dat Seven Years speelde hadden we op de achtergrond allemaal foto’s
geprojecteerd van toen wij zeven waren. Dat was wel heel schattig.
Natuurlijk heb je voor een theatervoorstelling ook acteurs
nodig, dus de groep van drama was hard bezig om een mooi
toneelstuk te maken dat bij het script paste. Ook leerden ze
alle tekst uit het hoofd. En dat is goed gelukt, want het was
een geslaagde voorstelling!
Het decor dit jaar is gemaakt door één cultuurklas tijdens
beeldende vorming.
Het publiek dat we dit jaar hadden was ook anders dan
normaal. We hadden dit jaar namelijk basisscholen als
publiek. De zaal was dan ook helemaal vol en ze waren
allemaal enthousiast.
Karlijn Breedveld
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Valentijnsdag

De dag van de romantiek , de dag van de liefde , de dag dat jij eindelijk die roos
met dat kaartje mag sturen naar degene naar wie je al maandenlang smachtend
zit te staren . Dit is ongeveer de gemiddelde Valentijnsdag:
Met trillende handen schrijf je in lelijke letters iets op een te klein rood (licht
naar paars verkleurd) briefje . Bij de x onderaan schiet je een beetje uit, nu lijkt
het alsof er een groot kruis over je tekst staat.
Je prikt je kaartje aan een van de vele doorns die aan de roos zitten , omdat je
geen touwtje hebt om aan vast te maken . Het gaat niet helemaal goed door je
trillende handen en je prikt met je vinger in de doorn .
Het bloed welt op en komt op het kaartje te zitten . Gek van verliefdheid lik je
het bloed op omdat je het er zo mooi rood uit vindt zien . Met je bebloede lippen
kus je je valentijnskaart, nu zit er een mooie halve lipafdruk van jou op. Je bent
trots op jezelf dat je dit zo voor mekaar hebt gekregen en prikt daarna snel het
kaartje op de doorn .
Je komt op school aan , nat van het sneeuw waarin je bent gevallen , met je bebloede hand en lippen en ongewassen haren (want dat ben je vergeten te doen).
Stinkend van het zweet ren je naar je Valentijn toe .
Je staat voor haar, allerlei gedachtes spoken door je hoofd . Je hoort niet zelf je
valentijnskaart te geven , bedenk je je . Maar het maakt nu al niks meer uit. Je
pakt de deels geplette roos uit je rugzak en drukt hem met een theatrale buiging
in haar handen . Ze pakt hem aan . Je ziet haar gezichtsuitdrukking niet, omdat je nog steeds met je hoofd gebogen voor haar op je knieën zit.
Je hoort dat ze een geluid maakt. Dat moet het teken zijn , denk je . Ze wil met
je zoenen! Verrukt sta je op. Je ziet dat ze boven de prullenbak hangt, je weet
niet waarom. Langzaam loop je op haar af. Met een schorre gebroken stem zeg je:
‘Schat…’
Ze kijkt langzaam op, je had niet beseft dat ze verschrikkelijk allergisch is voor
rozen . Je ziet alleen maar haar mooie gezicht, haar mooie lippen , waar nog
een beetje kots op zit.
Je zoent haar, je merkt dat zij er ook helemaal een beetje trillerig van wordt.
Je aait met je bebloede handen door haar haren . Langzaamaan loop je samen
steeds meer naar achter, omdat zij jullie achteruit trekt. Jullie vallen tegen de
prijzenkast aan , die valt om en jullie ook . Vol in het glas. Zij rent gillend weg
en jij blijft daar stil liggen .
Je voelt je helemaal warm en rood . Terwijl je in de ambulance wordt geladen
besef je dat dit echt wel de mooiste dag uit je leven is.
Een Valentijn
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Beekweek 2
Beekweek 2
Ik vind beekweek
2 echt super leuk.
Ook omdat er
een schaatsclinic w
as en je ook echt da
nsles krijgt.
Ook heb ik nu veel
nieuwe mensen on
tmoet en dat
is ook leuk, dat je
meer mensen kent
da
n alleen je
eigen klas.

Babette Peelen, 1A
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Groetjes, Eevee Banen 3VB
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Een dagje Dortmund

Dinsdag 30 november zijn we met alle 5V-l
eerlingen die Duits, aardrijkskunde of econom
ie
in hun pakket hebben een dagje naar het Ruh
rgebied geweest. We werden rondgeleid doo
r
leerlingen van de Europaschule in Dortmu
nd. Van tevoren kon je je inschrijven in groe
pjes
van maximaal zeven leerlingen. Elk groepje
ging vier verschillende bezienswaardighed
en
bezoeken. Welke bezienswaardigheden dit war
en verschilde per groepje. Voor Duits was dez
e
dag vooral bedoeld om spreek- en luisterva
ardigheid te oefenen en voor aardrijkskunde
en
economie was het vooral bedoeld om info
rmatie te verzamelen voor het vakoverstijge
nde
project over het Ruhrgebied.
Het was met de bus bijna twee uur rijden. Toe
n we aankwamen bij de Europaschule werd
ons
een en ander uitgelegd en kreeg iedereen
zijn begeleider aangewezen. De uitleg zelf
was
in
het Duits, maar daarna gaf iemand nog een
korte speech in het Nederlands. Dit was hee
l leuk.
Voor hen is praten in het Nederlands hetzelfd
e als praten in het Duits voor ons: best lasti
g.
In Dortmund zelf reisden we vooral met
de metro. Dit kwam doordat de verschill
ende
bezienswaardigheden soms best ver uit elka
ar lagen en het programma erg krap was. Met
de
metro reizen ging dan meestal sneller. Als het
dichterbij was gingen we wel lopen. Dit was
leuk,
want zo zag je meer van Dortmund.
Mijn groep ging eerst naar de Technische Univ
ersiteit Dortmund. Hier kregen we een rondleidi
ng
over de campus. Onze begeleiders vertelde
n ons over de lessen en de geschiedenis van
de
universiteit. We konden helaas niet naar binn
en omdat de studenten gewoon les hadden
.
We
kregen onze begeleiders wel zo ver om een
paar dingen in het Nederlands te zeggen! Na
de
TU gingen we naar de Dortmunder U. Dit
is een cultureel centrum. Hier zijn we even
naa
r
binnen geweest. Vanaf hier zijn we lopend
naar het stadhuis gegaan. Zo zagen we ook
nog
een deel van het centrum van Dortmund. Bij
het stadhuis hebben we verder niet veel ged
aan.
We kregen nog wat informatie over de geschie
denis van het gebouw.
Als afsluiting van de dag gingen we met z’n
allen naar de kerstmarkt. We kregen ongeve
er
een uur om zelf rond te lopen. Dit was erg gez
ellig. Alles zag er heel mooi uit, vooral toen
het
donker werd. Overal waren lampjes en de kraa
mpjes waren mooi versierd.
Al met al was het een heel leuke en leerzam
e dag!
Maaike Breedveld
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John Green schrijft altijd boeken met eerst een probleem en daarna
komt het goed of gaan ze dood – Mvr. Kruitbosch
"Als je iets anders was opgebouwd was je zo van ijzer." mnr. Van Engelenburg
"Je mag ze verwaarloosbaren." - Mnr. Coehoorn
"Kus mijn ring." - mnr. Van Engelenburg

“De laatste vijf minuten mogen jullie op jullie gadgets.” –
Mvr. Kruitbosch
‘Eeuwig zal jij branden!’ - Mnr. Van Engelenburg

“Je bent zelf een chili chicken!” – Mnr. Bots
“Jij bent een stouterd!”- Mvr. Klip
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Scheikunde in de eerste klas
Wij zijn Benthe, Fleur, Noah en Soena. Wij komen uit 1D en wij volgen
elke vrijdagmiddag een scheikunde les. Dat is begonnen doordat we een
keer biologieles hadden in het scheikundelokaal. De scheikundeleraar
die daar op dat moment was (Dennis Coehoorn) vroeg of kinderen uit onze
klas een proefje wilden zien. Toen we dat proefje deden, vroegen we of
we elke week een les zouden kunnen krijgen.
Zo doen we nu elke week een proefje en krijgen er uitleg bij. We hebben
dingen gedaan met vuur, alcohol, zout en meer. Bij een van de proefjes
hebben we wasmiddel, water en gas bij elkaar gedaan in een emmer. We
namen daar een handje van en staken het aan met een lucifer, waardoor er
een vlam ontstond op je hand. Het deed geen pijn maar was wel warm.

Bij een ander proefje hebben we een ballon gebruikt waar
een soort van waterstofgas in zat en die staken we dan
aan met vuur en toen kwam er een grote ontploffing waardoor je een grote
druk voelde over je hele lichaam heen.
Als je ook een keer zo’n les wilt, kun je een keer langskomen bij het
scheikundelokaal van Dennis Coehoorn op vrijdag het 7de uur!

Soena, 1D
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Wij zijn Jip en Bogi. Misschien (her)ken je ons wel, we lopen met twee dezelfde gele rugtasjes
door de school.
We zitten in 5VWO. Wij zijn altijd al bezig met film, maar nu ook op school. Sinds dit
schooljaar werken wij namelijk voor scholieren.com. Daarvoor maken we elke maand een
sketch.
Scholieren.com
Er is een grote kans dat je scholieren.com
alleen kent van de boekverslagen en handige
samenvattingen, als je er net even te laat achter
komt dat je een boek had moeten lezen. Maar
scholieren.com heeft ook blogs en video's. De
blogs staan op de site onder het kopje blog,
de video's staan op het YouTube-kanaal van
scholieren.com.
Elke maand komen er twee straatpraats online, gemaakt door onze collega's van de
videoredactie. Dit zijn video's waarin interessante, door scholieren bedachte en af en
toe pikante vragen worden gesteld aan scholieren op straat.
Sketches
Wij (Jip en Bogi) maken sketches. Een sketch is een korte video met een kort verhaaltje
met meestal één of twee onverwachte wendingen. Vaak zitten er typetjes in, bij ons
bijvoorbeeld damkampioen Luuk of het extreem verlegen meisje Marianne. Wij maken
video's over school en ze spelen (voor het grootste deel) ook af op het Beekdal Lyceum.
Zo hebben we bijvoorbeeld een sketch gefilmd op de toiletten bij E3, het lokaal Frans en
de witte jas van scheikunde is ook terug te vinden in een serie die we gemaakt hebben!
In deze serie komen drie van onze typetjes bij de schoolarts. En dat vergaat ze niet altijd
even goed...
Ben jij nu benieuwd geworden? Op het YouTube-kanaal scholieren.com staat een afspeellijst
die sketches heet, dan kan je ze allemaal achter elkaar kijken!
Groetjes Jip en Bogi
-13-

GROTE

Het
Sa n d e r D e k k e r I nterv iew

Op maandag 25 oktober ging een aantal leden van de schoolkrantredactie
naar Den Haag. Siebe had namelijk via zijn opa (die in de Eerste Kamer
zit!) geregeld dat we een interview konden houden met Sander Dekker.
Voor de mensen die het niet weten: Sander Dekker is staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Rond 11:00 stonden mevr. Van Stratum, Cathelijne, Isa,
Siebe en Hilal op het Centraal Station van Arnhem.
De heenreis was prima. We namen bewust een trein
eerder, zo hadden we nog wat tijd om Den Haag te
verkennen. We hebben onder andere wat gedronken
in een schattig cafeetje. Toevallig waar Mark Rutte ook
regelmatig langskomt.
Na nog een boekenwinkel bezocht te hebben liepen we
richting het ministerie van OCW.
Bij de ingang kregen we een speciale toegangspas,
natuurlijk nadat we eerst onze identiteitsbewijzen
hadden laten zien (voor hetzelfde geld waren we
terroristen geweest). En vervolgens werden we
opgehaald door de assistent van Sander Dekker. Hij liet
zelfs nog kort het gebouw zien en bracht ons daarna
naar het kantoor van de staatssecretaris.
Iedereen schudde elkaar de hand en we namen (nog
een beetje zenuwachtig) plaats aan tafel. Na even
over en weer gepraat te hebben begonnen we met het
interview:
Wat was uw favoriete vak vroeger op de
middelbare school? - Hilal
Dat was wiskunde.
En waarom?
Wiskunde lijkt op puzzelen, dus problemen oplossen.
En dat vond ik altijd leuk. Op de basisschool was ik erg
goed in rekenen. In mijn tijd had je ook wiskunde A en
B. Mijn wiskundedocent wilde niet dat ik wiskunde A
ging doen, want daar zat ik me toch maar te vervelen.
Dus heb ik eindexamen van wiskunde A gedaan door
zelf boeken te lezen. En bij wiskunde B, wat ik ook
deed, heb ik de lessen gevolgd. Daar ben ik in mijn
laatste jaar enorm de mist in gegaan. Ik deed namelijk
altijd wiskunde zonder mijn huiswerk te doen en op een
gegeven moment werd het zo abstract voor me dat ik
dacht: Help, hoe moet dit nog?! Uiteindelijk had ik daar
niet eens zo’n hoog cijfer voor, al met al blijf ik het een
leuk vak vinden.

Wat wilde u vroeger worden? Had u al ideeën
dat u wat wilde doen in de politiek? – Siebe
Nee, Ik wilde vroeger kok worden!
Op de middelbare school wilde ik graag de hogere
hotelschool doen. In het weekend werkte ik dan in de
horeca. Eerst in het restaurant van V&D en daarna in
een groot hotel. Toen ik in mijn examenjaar zat dacht
ik: Ik weet nog niet wat ik wil…
Op kerstavond gingen al mijn medestudenten met
de familie leuke dingen doen en dan was ik aan
het werken. Toen ben ik gaan twijfelen. Ik wist niet
goed wat ik wilde studeren, uiteindelijk koos ik
voor bestuurskunde in Leiden, omdat het een brede
opleiding is. Ik had nooit gedacht dat ik in de politiek
zou belanden.
Hoe ziet uw ideale leerling eruit? – Isa
De ideale leerling… Ik weet niet of die bestaat.
Het leuke is dat er zoveel verschillende jongeren zijn
en dat iedereen wel een talent heeft. De ene is goed
in rekenen, de ander in taal en de volgende kan weer
goed sporten.
Het leuke is dat er zoveel verschillen zijn tussen leerlingen en dat vind ik ook het mooie aan het onderwijs,
dat als je echt op een goede school zit, dat die ook rekening houdt met verschillende talenten op de school.
En volgens mij zitten jullie op zo’n school die ook extra
aandacht besteed aan het ontwikkelen van andere
talenten buiten je eindexamen.
Wat wilt later u nog bereiken? Heeft u nog doelen of dromen? - Cathelijne
Ik wil om te beginnen een hele goede staatssecretaris
worden. En wat zou ik daarna nog willen doen...?
Ik kan wel verklappen dat ik nog hoop de komende
vier jaar hier in Den Haag dingen te kunnen blijven
doen. In maart zijn er verkiezingen en ik heb me
aangemeld voor de VVD-lijst. Dat is natuurlijk
spannend met de campagnes, en dan maar hopen dat
de VVD weer de grootste partij wordt en Mark Rutte
weer minister-president.
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Maar ja, allemaal natuurlijk nog heel onzeker. Dus dat
zou ik nog een tijdje willen doen.
En daarna… Ik zou het heel erg leuk vinden om nog
eens een tijdje in een heel ander land te wonen. Tijdens
mijn studie heb ik een halfjaar in Engeland gestudeerd
en gewerkt. Ik zat bij Oxford en dat was een erg mooie
universiteit. Maar ik vond het vooral leuk om eens heel
ergens anders te wonen met een andere taal, nieuwe
vrienden maken en te wennen aan de nieuwe cultuur en
daar je draai in te vinden.
Dus wie weet komt er nog wel eens een internationale
post voorbij waarvan ik zeg, die is voor mij.
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Wie was vroeger uw favoriete leraar en waarom
was hij of zij uw favoriete leraar? – Hilal
Dat was meneer Oostenbrink. Piet Oostenbrink.
Die gaf Frans en dat was dan ook eigenlijk mijn slechtste
vak. Meneer Oostenbrink was een erg excentriek figuur.
Een boom van een kerel en hij had altijd een tasje aan
zijn riem hangen waar hij zijn krijtjes en pennen in deed.
Echt een typisch iemand waar iedereen grapjes over
maakte.
Maar het leuke was dat hij niet alleen les gaf door
het hoofdstuk door te lopen, maar iedere keer was
het verrassend waar het over ging. De ene keer over
de Franse politiek, de andere keer over Frans eten en
drinken of over de Franse muziek. Dat maakte de lessen
leuk.
Ik ben uiteindelijk nooit goed geworden in de Franse
onregelmatige werkwoorden, maar de liefde voor
Frankrijk heb ik bij hem wel meegekregen. En dat is het
mooie. Dat het meer was dan alleen de taal.
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Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? – Cathelijne
Wat ik leuk vind om te doen is sporten. Als ik in het
weekend een hele dag vrij heb, ga ik wel eens op de
racefiets. Ik vind het erg leuk om muziek te luisteren,
dat kan je ook goed combineren met werk. Ik speelde
vroeger in een bandje, dat zit er nu helaas niet meer in.
Maar ik vind het wel leuk om met vrienden van vroeger
naar concerten te gaan. En ik hou van lekker eten en
koken.
Geeft u de voorkeur aan de basisschool of aan de
middelbare school? – Hilal
Dan geef ik de voorkeur aan de basisschool. Ik heb zelf
op een leuke basisschool gezeten, een jenaplanschool was
dat, daar zaten we steeds met drie leerjaren bij elkaar.
Als je ergens goed in was had je de mogelijkheid om
sneller door te kunnen werken.
Ik had ook een aardige meester en die zorgde dat ik
altijd wat te doen had.
Al met al vond ik dat een leuke tijd.
Houdt u meer van beroepen waarbij u met
mensen overlegt of waarbij u meer zelfstandig
werkt? – Isa
Ik vind het werken met andere mensen erg leuk. Ik heb
-15-

E
T

bijvoorbeeld een hele tijd op de universiteit gewerkt.
Zes jaar. Dan bereid je je lessen voor, je schrijft je eigen
boeken, je eigen artikelen. Eigenlijk moet je alles zelf
doen.
Dat vond ik op zich best leuk om te doen, want het is
intellectueel enorm uitdagend, maar wat ik daar heel
erg miste was dat je samen met een team werkt om tot
een bepaald doel te gaan.
Dat is wat ik met dit werk wel doe.
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U zei net dat de ideale leerling niet bestaat. Dus
dan zou de ideale leraar ook niet bestaan, maar
wat voor een karakter zou van een leraar een
goede leraar maken? – Hilal
Als ik één ding mag noemen. Ik vind dat iedere goede
leraar heel erg oog en oor heeft voor de behoeftes van de
leerlingen.
Het halfuur was alweer om, gelukkig ook maar, want wij
waren ook door onze vragen heen. We maakten nog snel
samen even een groepsfoto en toen gingen we weer op
weg naar de trein.
De assistent nam ons weer mee, maar niet naar beneden.
Hij nam ons juist helemaal naar boven.
Het uitzicht daar was prachtig!
Hij legde ons nog uit hoe we weer terug beneden
kwamen en wenste ons een fijne dag toe.
We liepen het gebouw uit (deze keer geen controles) en
gingen weer naar het station.
Toen pas beseften we dat dit zo’n dag en gebeurtenis is
waar je later van zegt: ‘Oh ja en weet je nog die keer dat
we…’.
Siebe en Hilal
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Op verschillende manieren kregen zij te maken met dit thema, door de alom bekende
en geroemde voorstelling van het Beekdal (het heeft zelfs ooit in de Gelderlander
gestaan): Romeo en Julia.
Maar ook op andere manieren. De leerlingen hebben het gehad over loverboys
en (waarschijnlijk werd er bij dit onderwerp veel gegiecheld in de klas) seksuele
voorlichting, maar ook hoe je je moet gedragen op sociale media.
Daarop voortbordurend, er was over dat onderwerp een voorlichtingsavond:
‘sexy selfies’. Maria Genova, een bekende Nederlander op het gebied van sexting
en cyberpesten, (tenminste zo kwam het uit de poster naar voren) hield de lezing
waarin je o.a. belangrijke tips kreeg hoe je veilig kon internetten.
Zelf was ik er niet bij, maar als je wilt lezen hoe dat was, kijk dan op pagina 18,
want daar hebben twee leerlingen een verslag van gegeven.
Persoonlijk vond ik de poster wel licht provocerend en ook schaamde ik me er wel
een beetje voor als ik er met iemand langs liep, gewoon omdat het een beetje vreemd
is als ik zit te staren naar een meisje met alleen ondergoed aan. Anderen uit mijn
klassen hadden hier gelukkig geen last van, zij kijken normaal nooit naar de posters
in school, maar deze poster begonnen ze zelfs aan te wijzen en erom te lachen.
Ja… zo kan het ook.
Het was in ieder geval wel opvallend, wat ook de bedoeling was volgens mij.
Of het ook geholpen heeft om leerlingen naar de lezing te krijgen weet ik niet,
volgens mij was het aanbod dat je 5 MAS-uren zou krijgen toch wel een iets
aanlokkelijkere reden om naar de lezing te gaan.
Nou ja, die leerlingen zijn er in ieder geval geweest en hebben er iets van geleerd,
ook al deden ze het in eerste instantie waarschijnlijk alleen om de MAS-uren.
Überhaupt is de maatschappelijke stage naar mijn idee een beetje vaag, tenminste,
ik ben er uiteindelijk maar onderuit gekomen door een vriend van mijn vader 10
MAS-uren in te laten vullen, terwijl ik maar 3 uurtjes hielp bij hem.
Maar dat mag natuurlijk niemand weten. Dus niet doorvertellen, goed?
Siebe
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Het Econasium
Naast de lessen die iedereen op school
heeft doen wij, Daan en Ties uit 5 VWO, ook nog
een extra programma. Wij behoren namelijk tot
de acht leerlingen van het Beekdal die meedoen
aan het ‘Econasium’.
Het woord Econasium klinkt misschien wat
ingewikkeld, maar simpel gezegd bestaat het uit
twee onderdelen.
Ten eerste werken wij in een jaar tijd op Beekdal
zelf een cursus statistiek af. Twee lesuren in de
week krijgen we les van meneer Sondaar. Aan
het einde van deze zware lange rit moeten wij
op de Universiteit van Tilburg bewijzen dat we
deze kennis onder de knie hebben. We doen er
examen in.
Ten tweede bezoeken wij in een periode van
twee jaar geregeld de Universiteit van Tilburg
om daar kennis te maken met verschillende
aspecten van de economie. We hebben nu vijf
keer een uitstapje gemaakt en het was telkens
weer anders.
Voordat ik hier verder over vertel wil ik even
onze complimenten geven aan meneer Neerhoff
van economie die alles voor ons regelt. Er is een
busje, we stappen op school in en in Tilburg pal
voor de universiteit weer uit. Wanneer we geluk
hebben kunnen we op de weg terug nog even
een korte stop houden bij de McDonalds.

Een keer hebben we een casus van een bedrijf
moeten oplossen en uitwerken. Er wordt dan
gevraagd om aan de hand van een klein aantal
gegevens een oplossing voor een probleem
te zoeken. Het leuke hieraan is dat het niet
zomaar een verzonnen verhaaltje is maar een
echt probleem uit de praktijk, in ons geval van
caterings grootmacht ‘Sodexo’. Op deze manier
hebben wij op een realistische wijze kennis
gemaakt met bedrijfskunde.
Eerder zijn we met onze groep naar eredivisieclub
Willem II afgereisd om daar uitleg te krijgen
over het financieel beleid van de club. Nadat
we te vroeg aangekomen waren vonden we het
nodig om het speelveld te betreden, alleen dit
werd ons niet helemaal in dank afgenomen.
We werden er dan ook afgestuurd. Toen de
dag eindelijk echt begon kregen we eerst een
rondleiding door het hele stadion en ja, nu
konden we het veld legaal betreden. Na de leuke
rondleiding hebben we uitleg gekregen over
de economie in de voetbalwereld, want zoals
iedereen weet daar gaat heel veel geld in om.
Het is een leuke en leerzame kennismaking
met wat ons op een universiteit te wachten kan
komen te staan. Daarnaast motiveert het ons
om nu al in 5 VWO hard aan de slag te gaan.
Want we weten waar we het voor doen.
Daan Hutten & Ties Küpers
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Infoavond over het gebruik van internet
Dinsdagavond 10 januari om 20.00 uur was er bij ons op school een
voorlichtingsavond over hoe je veilig kunt internetten.
Ik dacht, ik weet wel hoe het moet en ik ga ernaartoe voor de 5 MAS-punten.
Maar ik ontdekte al snel dat ik eigenlijk helemaal niets wist op het gebied van
gehackt worden. Hackers kunnen in no-time in al je social media accounts
komen en zelfs in je bankrekening als je een simpel wachtwoord hebt!
Meisjes zijn vaak slachtoffers van loverboys; mannen die zich voordoen
als een normale aantrekkelijke jongen via het internet en op die manier
harten veroveren. Meisjes gaan heel ver voor hun liefde en worden vaak
gechanteerd waardoor ze bijvoorbeeld in de prostitutie terecht komen. Ik
denk dat iedereen die bij deze infoavond aanwezig was wijzer is geworden en
nu weet om te gaan met de gevaren die er op het internet aanwezig zijn.
Florent Weiss, 3V

De bijeenkomst van dinsdagavond 10 januari 2017 heeft mij veel dingen
laten inzien. Hierdoor ben ik ook bewuster geworden van mijn eigen
gedrag op mijn mobiel en computer over het gebruik van “social media”.
Zo verbaasde het mij hoe makkelijk het is voor een hacker om in een
computer of account in te breken en dat van een afstand je webcam
bestuurd kan worden. Ook dat op deze manier makkelijk misbruik gemaakt
kan worden van je wachtwoorden, foto’s die je plaatst en wat je schrijft.
Daarnaast weet ik nu ook dat je niet direct een persoon moet vertrouwen
die zegt wie hij is. Hierdoor ben ik er achter gekomen dat ik zelf gevoelige
informatie op mijn mobiel had gezet. Ik weet nu hoe gevaarlijk dit kan zijn.
Dus heb ik mijn gevoelige informatie direct verwijderd van “social media”
Ik heb veel geleerd wat mevrouw Genova heeft verteld en uitgelegd, de
manier waarop zij dit deed was prettig en duidelijk.
Eerder had ik niet over dit onderwerp gehoord of gelezen. Ik vond de
bijeenkomst erg leerzaam, niet alleen voor mijzelf maar mijn ouders
vonden dit ook.
Voor ons allen was dit een eyeopener.

knowthenet
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Mehmetcan Çelik, 1B

2,99792458

Onderzoek doen op Radboud
Woensdag 11 januari zijn wij naar de Radboud Universiteit in Nijmegen geweest om daar
onderzoek te doen. Wij zijn David Mekking en Koen van den Boomen uit 6V.
Dit was een bijzondere ervaring waarbij wij beiden veel geleerd hebben.
In 6 VWO maakt iedereen een profielwerkstuk (PWS). Je kunt het zien als het grootste
verslag dat je maakt in je schoolcarrière. Je kiest een vak en vervolgens een onderwerp.
Wij hebben gekozen voor het vak natuurkunde met als onderwerp de GPS en de
relativistische invloeden daarop. Bij een PWS hoort ook een praktisch onderzoek. Voor
ons praktisch onderzoek wilden wij de lichtsnelheid gaan meten en berekenen. Dit heeft
te maken met de GPS omdat de elektromagnetische straling van een satelliet naar een
GPS met de lichtsnelheid gaat. Via onze school zijn we in aanraking gekomen met de
Radboud Universiteit waar we dus op 11 januari terecht konden om ons onderzoek uit te
voeren.
De lichtsnelheid hebben we bepaald via een zender en een ontvanger. De zender was in
ons geval een laser. Op de afbeelding 1 hiernaast zie je de opstelling. Zowel de laser als
de ontvanger waren gekoppeld aan een oscilloscoop. Hierop konden wij het signaal zien.

Afb. 2:
Oscilloscoop

Afb. 1: Opstelling

Op afbeelding 2 zie je een oscilloscoop met twee signalen. Wij konden hierop aflezen
wat het faseverschil was tussen de laser en de ontvanger. Door ook de afstand tussen de
zender en ontvanger op te meten konden we hieruit de lichtsnelheid berekenen.
De lichtsnelheid die wereldwijd vaststaat is 2,99792458 x 108 m/s. In ons practicum
kwamen wij uit op een waarde van; 2,993 x 108 m/s. Dit komt dus goed overeen, we zaten
er maar 4 honderdste naast. Op de Radboud Universiteit, waar dit practicum wel vaker
wordt gedaan, was dit tot nu toe de nauwkeurigste uitkomst ooit gemeten!
Wij hebben ons verbaasd over de hoeveelheid werk die er in zo’n onderzoek zit. Het
blijkt dat het opstellen van de meetapparatuur de meeste tijd kost en de meting zelf maar
heel weinig tijd in beslag neemt. We weten nu hoe wetenschappelijk onderzoek er aan
toegaat. Het was leuk en tegelijk leerzaam om te doen.
David & Koen, 6V
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V e r s p i l d e tijd op school!
De meeste kinderen zijn vast van mening dat school in het algemeen verspilde
tijd is. Dat is natuurlijk niet zo, school is er om je voor te bereiden op de
maatschappij. Leren is erg belangrijk voor je ontwikkeling.
Wat wel verspilde tijd is:

T u s s e n u r e n : vooral als je er minimaal negen per week hebt. Bij een paar

tussenuren kun je jezelf er nog wel toe zetten om die nuttig te gebruiken, maar als je aan je
derde tussenuur op één dag begint dan is de neiging groot om naar de Jumbo te gaan.
Dat is 160 uur per schooljaar, dus 9600 minuten.

J u m b o : als je niks te doen hebt en het tussenuur duurt nog veel te lang kun je dus
naar de Jumbo gaan. Lekker naar buiten, lekker lopen. Als je bij de Jumbo bent ga je ook
wat kopen. Je bent toch niet voor niks die bult op gelopen!
Als je zo’n driekwart van je tussenuren gebruikt om naar de Jumbo te gaan is dat 120 uur
per jaar oftewel 7200 minuten!
O L C : als je echt moet leren of huiswerk moet maken is het OLC altijd handig. Je kunt

ook een meelopende OLC-gebruiker zijn, je hebt eigenlijk niks te doen en je vrienden gaan
naar het OLC, dus je kunt niet achterblijven. Maar tegenwoordig zijn er zitzakken gevestigd
in het OLC, om lekker een boek te lezen, muziek te luisteren etc. Als je maar niet denkt dat
je er lekker kan gaan kletsen of eten, dat is NIET de bedoeling.
Zo’n 2400 minuten!

W a c h t e n o p d e l e r a a r : we kennen allemaal het moment dat de

bel gaat en de les begint en de leraar niet of veel te laat komt opdagen… Dat kunnen we ze
natuurlijk niet kwalijk nemen, het zijn ook gewoon mensen en die komen wel eens te laat!
Maar als je al die minuten bij elkaar optelt is dat ook best wel verspilde tijd.
Ik denk gemiddeld een kwartier per week, dat is bij elkaar zo’n 600 minuten.
Dit stukje is geschreven in mijn derde (slopende) tussenuur,
wachtend tot ik het achtste uur nog les heb…
Isa Hooft
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Zitzakken in het OLC

Sinds november staan er zitzakken in het OLC. Deze zijn bedoeld om even lekker rustig te kunnen lezen.
Tot nu toe is het een succes, veel leerlingen kunnen even lekker uitrusten op deze plek. Het OLC is bezig
de leerruimte langzaamaan aan het passen zodat het op de behoeften van de leerlingen aansluit. Zo zijn
er bijvoorbeeld de laatste tijd ook al veel nieuwe laptops bijgekomen. Als jij nog een goed idee hebt kan
je dat dus gerust zeggen!

Onderbroken pauzes

De laatste tijd zijn we al twee keer in de pauze onderbroken van onze bezigheden. Vrijwel iedereen zal
het Drakensberg Boys Choir gehoord hebben dat ons verraste met hun indrukwekkende zang en dans.
En ook zal iedereen hebben gemerkt dat Quinten Zantinge laatst een ereplek heeft gekregen in de vitrine
van het Beekdal voor zijn prestaties bij de Paralympische Spelen in Rio. Beide keren was het zeker niet
erg om onderbroken te worden, aangezien we dit niet hadden willen missen.

Dyslexie rukt op

De dyslexiebegeleiding is weer gestart. De informatieavond was op zes oktober. Het is fijn dat alle
dyslexieleerlingen ergens terecht kunnen als ze een probleem hebben. De laatste jaren zijn en namelijk
steeds meer leerlingen met dyslexie op het Beekdal Lyceum. Wil jij ook weten of je dyslexie hebt? Dan
kan je altijd terecht bij de dyslexiecoaches, die zullen je dan wel verder helpen. Voor meer informatie
over het protocol bij toetsen kan je altijd kijken op de Beekdal site bij dyslexie-protocol.

Tevredenheid daalt licht

In 2015 is het laatste tevredenheidsonderzoek gehouden op het Beekdal door middel van een enquête.
Leerlingen, ouders, medewerkers, basisscholen, oud-studenten en stagiaires werden allemaal bij
dit laatste onderzoek betrokken. Deze grote groep is opgedeeld in ouders en leerlingen. Waar de
medewerkers, basisscholen, oud-studenten en stagiaires blijven weten we niet, want het gehele
onderzoek is nog niet vrijgegeven.
Als we naar de resultaten kijken zien we dat het gemiddelde cijfer wat is gegeven aan de school bij
leerlingen gelijk is gebleven op een 6,9. Een cijfer dat niet heel hoog is, maar waar menig leerling zelf
blij mee zou zijn als hij of zij dat zou krijgen. Vier jaar daarvoor, in 2011, was het gemiddelde cijfer bij
leerlingen nog een 7,5.
Bij de ouders is het cijfer omlaag gegaan van een 7,3 naar een 7,1. Ook niet een erg drastische
verandering, maar het geeft wel aan dat de tevredenheid in ieder geval niet stijgt. We hopen dat het
gehele onderzoek wordt vrijgegeven en dat de school dit jaar weer zo’n onderzoek gaat doen.
Leerlingen
Ouders

2007
5,9
-

2009
7,3
6,7

2011
7,5
7,2

2013
6,9
7,3

2015
6,9
7,1

De betreffende tabel
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In de prijzen

Het Beekdal Lyceum heeft ook dit kwartaal weer wat prijzen
binnengehaald, we hadden niet anders verwacht.
Allereerst van de sportkant. Jeroen Kampschreur uit 5H heeft bij
de World Cup slalom in St. Moritz goud binnengehaald. Dit brengt
hem dichter bij zijn kwalificatie voor de winterspelen in Peongyang
2018. We hopen voor hem van harte dat hij gekwalificeerd wordt.
Ten tweede heeft ook de cultuurkant iets gewonnen, Jip Roemaat
uit 5V is met haar video ‘generatie Z’ 1e geworden van ‘Scholieren
aan het werk’ (check de link voor de video). Als prijs zal haar video
onderdeel worden van de tentoonstelling MILLENIALS in museum
Arnhem. Tot eind januari is deze tentoonstelling nog te zien daar.
Jip Roemaat maakt samen met Bogi Bakker ook nog filmpjes voor
scholieren.com. Wil je hier meer over weten, blader dan naar
pagina … (paginanummer, door Amanda in te vullen) voor meer
informatie.
https://www.youtube.com/watch?v=TmmXrxOS_xI

WORKOUD

Sinds de kerstvakantie hangt er een foto-expositie genaamd WORKOUD in de E-gang. De
expositie is gemaakt door fotografe Riënne Wopereis. Op de foto’s zijn senioren te zien die aan
het sporten zijn. Deze expositie gaat rond langs verschillende middelbare scholen.
Er zijn echter foto’s van de expositie van de muur afgehaald door leerlingen, zoals stond in een
bericht op It’s learning (ik zou het persoonlijk eerder stelen noemen).
Hoe het zo zeker is dat het leerlingen waren is niet bekend, naar mijn idee had het ook een
lerares kunnen zijn die er wel van houdt om naar opdrukkend oudere spierbonken te kijken.
In ieder geval is het onderzoek volgens mij nog gaande (er zijn geen verdere berichten geweest),
dus houd je ogen goed open voor verdachte zaken.

Mevrouw Wolterinck

Nog even een ode aan mevrouw Wolterinck (afdelingsleider leerjaar 1+2), aangezien ik altijd een
beetje het gevoel heb dat zij nog steeds mijn afdelingsleider is.
Ik zit in 4V, dus eigenlijk is meneer Ketelaars dat, maar omdat ik altijd weer berichtjes ontvang
van mevrouw Wolterinck (die overigens heel persoonlijk klinken, al worden ze naar de hele
school gestuurd), heb ik toch het idee dat zij zich nog steeds om mij bekommert.
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Vleermuizen in school

Er zitten vleermuizen in school. Het is nog niet bekend hoeveel het er zijn
of van welke soort. Wel wordt de uitbreiding van de school, die er nog
steeds aan zit te komen, daarmee geremd, omdat het misschien beschermde soorten zouden kunnen zijn. Er is dus tot zover nog niet veel informatie
over de vleermuizen, wel wil ik nog even zeggen dat er een paar bloed
drinkende soorten bestaan.

“The Daily Mile”

Elke dag een kwartiertje rennen en daarna weer verder met de les. Waarschijnlijk denken de meeste leerlingen: dat wil ik zeker niet. Maar het blijkt
een succes te zijn. Het Beekdal heeft er zelfs de Gelderlander mee gehaald.
Wil je er meer over weten bekijk dan even het filmpje op de Beekdal-site.
Dat was het alweer, BeekdalActueel is ten einde. Iets langer dan gemiddeld
deze keer. Niet een maar wel drie pagina’s!
(NOS nieuwsdeuntje)
Siebe Sietsma, 4V
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Het is niet te geloven maar ook onze docenten waren ooit
jong. Wie is wie? Probeer het maar te raden.

Van links naar rechts; Mevr. Kleinherenbrink , Mevr. Meijerink, Mnr. Laheij, Mnr. Oosterloo en Mvr. Van Renswouden

Je kunt kiezen uit: Mevr. Kleinherenbrink, Mnr. Laheij,
Mevr. Meijerink, Mevr. Van Renswoude en Mnr. Oosterloo.
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Meedoen

De schrijfwedstrijd Write Now! is voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar oud
uit Nederland en Vlaanderen. Alle tekstuele vormen – verhalen, gedichten,
columns, toneelteksten, filmscenario’s, songteksten – mogen worden ingezonden.
Wie zijn of haar pen nog wil scherpen, kan de komende twaalf weken voor
coaching en feedback terecht bij Start to Write Now! in samenwerking met
Schrijven Online. Deelnemers dienen hun tekst vóór 1 april 2017 in te sturen
via het inschrijfformulier op de website van Write Now!

Voorronden en finale

Na de sluitingsdatum van 1 april worden alle inzendingen voor Write Now!
verdeeld over tien regionale voorronden, die in april en mei in Nederland en
Vlaanderen plaatsvinden. Wie een van de voorronden wint verwerft een plek in
de finale, die in juni in Rotterdam is. De winnaar van de finale krijgt een
schrijfopleiding, een MacBook, optredens én publicaties.

Successen

Voor deelnemers en winnaars van Write Now! worden deuren geopend die anders
gesloten zouden blijven. De wedstrijd bracht bekende auteurs voort als Maartje
Wortel, Niña Weijers en Lize Spit.
Voor meer informatie of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Naomi
Engels, naomi@passionatebulkboek.nl, 010 276 26 26.
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Dilemma’s 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. Dat mag niet, je moet kiezen. Deze keer heb ik zelf de mogelijkheden bedacht, ze hebben te
maken met school.

De klok blijft voor jou elk lesuur twintig minuten op dezelfde tijd hangen OF na school maak jij altijd
vrijwillig alle wc’s schoon.

Als je op school bent luister je non-stop met oordopjes in naar harde muziek OF je spuugt je kauwgom
altijd uit in andermans gezicht.

Je brengt al je tussenuren door in het OLC OF je brengt al je tussenuren door in de Jumbo.
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Je vingers zijn opeens aan elkaar geplakt als je wilt gaan schrijven OF je moet verplicht elke week een
dik boek uit hebben gelezen.

Je laat om de vijf minuten een scheet OF je trekt de hele tijd gekke bekken.

Je verplaatst je altijd springend door school OF je hebt altijd pijn aan je linkerteen.

Je probeert alle mensen die je ziet aan hun haar te trekken OF alle gangen waar jij inloopt zijn opeens
doodlopend.
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