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Het heeft even geduurd, maar we zijn er weer en wel met een kers(t) verse
schoolkrant! Helemaal in een herfst en kerst-stijl, want we zitten al bijna op
de helft van het jaar en straks na het harde werken hebben we dan ook een
welverdiende 2-weekse break…

REDACTIE

VAN DE

Ik doe de voordeur ‘s morgens (veel te vroeg) open, de kou en duisternis vliegen
me gelijk tegemoet. Nog half slapend fiets ik naar school, maar één ding weet ik
zeker: de school is weer begonnen!

Maar behalve de aanstaande feestfestijnen is er ook iets serieuzers wat we
jullie moeten laten weten: dit is de laatste schoolkrant met meneer Tak en
Amanda. Na 2,5 jaar hebben zij nu besloten om te stoppen met de Beeker. Wij
hebben een super leuke tijd met hen achter de rug, dus we vinden het ook erg
jammer dat ze nu een ander pad in slaan. Bedankt voor al jullie steun, inzet en
creativiteit bij de Beeker! (Als je meer wilt weten over deze verandering, kun je
dit lezen in ‘de open brief aan meneer Tak’.)
Wat we jullie wel willen zeggen: de Beeker stopt niet! Het zal anders zijn
dan voorheen, maar de sectie Nederlands zal ons ondersteunen om toch de
schoolkrant te kunnen blijven uitgeven.
Tja… dus wat veranderingen en niet alleen bij de Beeker, maar ook in de
huisstijl van het Beekdal, een nieuwe afdelingsleidster, nieuwe lokalen, en dan
hebben we ook nog de mysterieuze stewards…
Voordat de vakantie straks echt kan beginnen, hebben we ook nog
kerstartikelen om in de stemming te komen en twee leuke reisverslagen over
Edinburgh en het Brugklaskamp…
Kortom, we zijn terug met een veel te dikke maar gezellige Beeker die graag
gelezen wil worden. Dus waar wacht je nog op?
Julie van Kerkhoff
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Er ontbreekt wat in onze nieuwe huisstijl
Met ingang van dit schooljaar zijn we met een compleet nieuwe huisstijl begonnen.
Blauw en geel stonden dan al tien jaar symbool voor Beekdal, maar deze nieuwe
kleuren en vormgeving zijn zeker in de smaak gevallen bij velen. De gele kleur is
helemaal verdwenen uit het logo en dat vind ik toch wel een moderne en rustige
uitstraling geven.
Een nieuwe huisstijl betekent eigenlijk ook een nieuwe start. Zo geeft Beekdal aan op
onze website dat het oude logo stond voor de ontwikkeling die we hebben gemaakt
in de periode na 2006. In tien jaar is er veel veranderd en we willen graag laten
zien waar we nu voor staan. Dus heel toepasselijk dat er nu een nieuwe huisstijl is
gekomen.
Maar konden we de deuren dan ook niet meteen een nieuw ontwerp meegeven?
Hilal
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Beekdal Actueel BEEKDAL ACTUEEL
Nieuwe lokalen

We hebben nu definitief nieuwe lokalen. Alleen de fitnessruimte voor leraren/gymzaal is nog niet
helemaal af. Het zijn mooie lokalen geworden! Alleen worstelen leraren soms nog wel wat met het
nieuwe bord: ‘nu doet ie ’t alweer niet’ zucht. Zelfs na de twee uur lange cursus voor leraren over dit
bord is het blijkbaar vooral duidelijk geworden welke functies niet werken. We kunnen wel zeggen dat
mevrouw Simons met vlag en wimpel geslaagd is, want die wist zelfs al voordat de cursus was geweest
hoe ze dat bord aan de praat moest krijgen. Ik ben zeer benieuwd hoe de nieuwe gymzaal zal uitpakken.

Schoollogo

Sinds het nieuwe schooljaar hebben we een nieuw logo. Dit logo is gemaakt door Majorie Specht van
ontwerpkantoor.nl. Waarschijnlijk heeft iedereen het al wel gezien op de site, de vlaggen of ergens anders
in/rond school. De gele kleur is nu uit het logo gehaald. Om het atrium te laten matchen met het logo
zijn daar alle gele stoelen weggehaald. Als we ook nog de ‘gele trap’ blauw verven is het cirkeltje helemaal
rond.

Stewards

Er komen stewards op onze school. Leerlingen die andere leerlingen gaan controleren of ze de regels wel
volgen. Op dit moment zijn verschillende leerlingen uit de tweede en de vierde bezig met een opleiding
om steward te worden. Na deze opleiding kunnen ze aan de slag met opletten in o.a. de pauzes of
leerlingen zich wel aan de regels houden.

Zonnepanelen

De school heeft sinds de zomervakantie zonnepanelen gekregen. Je kunt ze mooi zien liggen vanuit de
ramen op C3. Het zijn er opgeteld 600. Ook heeft het Beekdal alleen nog maar led-lampen. Door al deze
energiebesparingen kan het Beekdal wel 460 huizen een jaar lang van stroom voorzien! Vorig jaar was
er ook een ‘warmetruiendag’, op die dag werd de verwarming een graadje lager werd gezet. Je moest
dan een lekkere warme trui aan doen. Uiteindelijk was het verschil in temperatuur voor velen bijna niet
merkbaar. Het is nog niet bekend of onze school dit jaar weer meedoet aan deze dag, of dat we het met
de zonnepanelen en led-lampen wel welletjes vinden.

Schoolkrant

Onze schoolkrant krijgt vanaf de volgende editie een nieuwe opmaak. Dit komt omdat Amanda ons
helaas zal gaan verlaten. Zij verzorgde de afgelopen jaren onze prachtige opmaak. Ook gaan meneer Tak
en mevrouw van Stratum onze schoolkrantredactie verlaten. Gelukkig is de sectie Nederlands bereid om
deze functie gezamenlijk op te vangen. We zijn benieuwd hoe de volgende schoolkrant eruit gaat zien!

Siebe

Beekdal Actueel BEEKDAL ACTUEEL
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ten
Themeet mlner. u
Tak
Mnr. Tak gaat weg bij de schoolkrant, wat we natuurlijk
heel jammer vinden en daarom wilden we voor zijn laatste schoolkrant een interview met hem doen. We hopen
dat jullie het leuk vinden en mnr. Tak natuurlijk ook.
Veel leesplezier!

•Waarom bent u eigenlijk leraar geworden?

Ik vind 2 dingen heel erg leuk; met kinderen omgaan en het vak natuurkunde. En zo kon ik
het mooi combineren.

• Welk seizoen vindt u het leukst?

De winter, maar niet de winter in Nederland, maar de winter in Lapland. In Lapland vriest het
namelijk heel hard en daar heb je 4 maanden sneeuw.

•Wat is het gekste dat u ooit heeft meegemaakt op school?

Ik heb een keer een klas gehad, een 2de klas. Ik had een SO opgegeven en toen kwamen ze
een dag van tevoren naar me toe en zeiden: “Meneer, dat kan echt niet, want we hebben al een
proefwerk en 2 SO’s.” Toen zei ik: “Oké, schrap hem maar uit je agenda, dan geef ik morgen
een onverwachts SO.” En ze vonden het allemaal goed!

•Wat is het leukste land waar u ooit op vakantie bent geweest?

Indonesië, want we zijn toen met een privé busje/gids helemaal van Jakarta naar Bali gereden
en de natuur is daar zo mooi. De mensen daar zijn ook zo mooi, want er zit zo veel rust in. En
ik vind het eten daar ook heel lekker.

•Zou u liever 30 jaar in de toekomst willen leven of 30 jaar terug in het verleden?
Ik wil helemaal niet in het verleden of in de toekomst leven, ik leef het liefste in het nu. Het nu
vind ik het leukste, daar ligt alles open.
Mnr. Tak, we vonden het interview heel erg leuk om te doen en we vinden het heel erg jammer
dat u weggaat bij de schoolkrant.
Nog veel geluk verder!
Gr. Soena en Noah 2D.
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Ten steps to a
Merry Christmas
Kerst wordt wereldwijd gevierd, zowel door christenen als door niet-christenen. Voor velen
is het de feestdag die de geboorte van Jezus Christus gedenkt. Voor anderen is het de tijd
om bij familie te zijn en dankbaar te zijn. Voor sommigen is het de tijd van cadeautjes. Wat
je bij Kerst ook viert, voor velen is dit een gelukkige tijd. Maar, wat maakt Kerst voor jou
zo leuk? Hieronder tien manieren om tot jouw meest gelukkige Kerst te komen.

Step 1. "Krank up da music!"

Kerst is een bijzondere tijd en er zijn dan ook veel liedjes over geschreven. Van “Let it Snow” en “Midden
in de winternacht “ tot “All I want for Christmas”, kerstliedjes zorgen voor vreugde. Zodra ik een kerstliedje
hoor ben ik gelijk in de kerststemming (zelfs in de zomer). Er is geen betere manier om het kerstgevoel tot
leven te brengen dan door muziek.

Stap 2. "Glimmend...."

Het huis versieren hoort er natuurlijk bij. Kerstboom hier, engeltje daar, wat hulst hier... maar wat mij altijd
het meeste opvalt zijn de lichtjes. De lichtjes in de kerstboom, de kaarsen, slingers van lichtjes... In de dagen
rond Kerst wanneer het zo laat licht en zo vroeg weer donker wordt, zijn de warme lichten in het huis altijd
de steun en toeverlaat tegen het koude duister dat buiten schuilt. Thuis is tenslotte altijd zo gezellig met wat
lichtjes.

Stap 3. "Lieve... Beste... Lieve..."

Het is altijd leuk als je een kerstkaart krijgt, omdat het je eraan herinnert dat er mensen zijn die aan je
denken. Natuurlijk is kerstkaarten schrijven ook hartstikke leuk. Bijvoorbeeld voor vrienden of familie
waar je steeds weer nieuwe teksten voor moet verzinnen. De pure chaos die ontstaat als een kerstkaart in de
verkeerde envelop is gedaan en je alle enveloppen moet doorzoeken. Ahhh... de magie van kerst.

Stap 4. "Voerrrr!"

Tijdens Kerst eet je gewoon meer. Er is dan ook zo veel lekker eten. Candy Cains, kerstbrood, chocolade,
koekjes en dan het hoofdgerecht... , sorry ik dwaal af. Een kerstdiner is altijd speciaal, of je nou thuis bent
en de tafel mooi dekt en de keuken een complete rommel wordt, of uit eten gaat. Alleen al het feit dat het het
kerstdiner is geeft het een speciaal gevoel. En je hebt lekker eten voor de dagen erna, alleen al van de restjes.
En natuurlijk is er nog de eeuwenoude traditie van foto’s maken van je eten.

Stap 5. "Licht. Camera. Actie!"

Onder de tradities van Kerst vallen natuurlijk ook de kerstfilms. Geef maar toe, jij hebt vast ook een
kerstfilm die je jaarlijks kijkt. (Die van mij zijn “the Grinch” en “Love Actually”.) Het maakt niet uit hoe
oud je bent, 5 of 15, jij was die film vast aan het kijken! Het is iets dat ons met onze jeugd verbindt... of
gewoon omdat je zin hebt om een film te kijken.
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Stap 6. "Luchtverfrisser"

Met een kerstboom komt een van de belangrijkste dingen van kerst: dennengeur! Als je de kamer
binnenloopt en overspoeld wordt door de geur van een dennenbos, dan word je gelijk vrolijk. Het is het
eerste wat je merkt van de kerstboom. Iets waardoor je nooit vergeet welke tijd van het jaar het is zolang de
kerstboom er staat.

Stap 7. "Trek de beste kleertjes aan"

Geloof me, het maakt zo’n verschil als iedereen er mooi uitziet. Kerst is een soort dag om van onze
overvloed te genieten. Veel eten, mooie versieringen, twinkelende lichtjes. Wat het plaatje echt compleet
maakt is als iedereen mooi opgedoft is. Een smoking hoeft natuurlijk niet, maar bijvoorbeeld een mooie trui,
jurk of blouse. Een strikje is natuurlijk altijd acceptabel. (Ps: Kerst is de ENIGE tijd van een jaar waar een
kersttrui leuk staat!)

Stap 8. "Laat de cadeautjes maar komen!"

OK, ik weet dat deze stap wel echt cliché is en oppervlakkig en “Kerst gaat om veel meer dan cadeautjes” en
dat is ook waar.... maar geef toe, voor de mensen die wel cadeautjes op Kerst geven/krijgen, het is best wel
leuk. Het mooie inpakpapier, het bevredigende gevoel als je iemand echt blij maakt met een cadeautje, de
hond die onder de kerstboom aan de cadeautjes snuift.

Stap 9. "Ga toch fietsen"

Letterlijk, ga fietsen of zwemmen of koop pepernoten, zolang je iets doet wat helemaal niet zo kerstachtig is.
Leuk de dag wat op, doe eens gek. Ga buiten het boekje. Dat maakt elke Kerst een beetje uniek.

Stap 10. "Time to care"

De laatste stap voor een “Merry Christmas” is natuurlijk om tijdens Kerst met de mensen te zijn om wie je
geeft, je vrienden, je familie, noem maar op. Kerst is een tijd voor gezelligheid en voor dankbaarheid. Op
naar een “Merry Christmas” in 2017!
Thom Prins
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De foto’s op de deuren
Het is je vast wel eens opgevallen dat er foto’s
op de deuren van onze lokalen staan. Zo niet, let
er dan eens op. De meeste foto’s zijn zwartwit,
maar een paar, zoals die van C329, zijn in
kleur. De foto’s maken onze school levendiger.
In plaats van kale donkergrijze deuren, hebben
wij afbeeldingen die per lokaal verschillen.
Maar waar komen deze foto’s eigenlijk vandaan?
De foto’s op de deuren stammen uit het jaar
2006, toen het huidige gebouw in gebruik werd
genomen. Na jaren van verhuizingen en fusies
wilde het bestuur dat het nieuwe gebouw een
duidelijk herkenbare identiteit zou krijgen
die aansloot bij het speciale profiel van onze
school.
Deze opdracht werd gegeven aan de architect
Ruud-Jan Kokke. Samen met Petra Hartman ontwierp
hij de kleurrijke school die wij nu kennen.
Niet alleen de deuren maakten
deel uit van dit plan, maar
bijvoorbeeld ook de gekleurde
gezichten in het atrium en de
herkenbare gele trap.
De foto’s zijn gemaakt door Petra
Hartman.
Zij
fotografeerde
tientallen leerlingen van onze
school. Al die mensen die je
nu ziet op de deuren van onze
lokalen zaten hier dus ooit op
school. De opmaak van de foto’s
werd gedaan door het bedrijf
M2uur BV. Totaal produceerden
zij 59 prints die nu dus te
zien zijn op de deuren van onze
school. Er zijn daar op dit
moment 46 zwart-witte foto’s
en 9 foto’s in kleur van over.
Vier zijn er in de loop der
tijd dus verdwenen of zitten
ergens verstopt. Is het jullie
wel eens opgevallen dat er
geen foto staat op de deur van
het lokaal C226 of dat maar
twee van de drie studio’s van
muziek een foto hebben?
Maaike
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Jeugdfoto’s van de docenten

Daar zijn ze weer! Foto’s van docenten toen ze nog lief en klein waren. Weet jij ze te herkennen?
Je kunt kiezen uit: mevr. Simons, mevr. Van Mook, mevr. Helsen, mnr. Van Gennip, mevr. Spee,
mevr. Sluyters, mevr. de Saxcé, mevr. Kampermann en mevr. Toonders.

V.L.N.R.: Mevr. Toonders, mnr. van Gennip , mevr. Helsen
mevr. Van Mook, mevr. Kampermann, mevr. de Saxce
mevr. Simons, mevr. Spee, mevr. Sluijters
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School?

We zijn alweer een aantal weken druk in de weer op school.
Proefwerken, PTA’s, stapels huiswerk en projecten waar we niet
goed van worden. Maar relax, het komt goed! Want vandaag heb
ik voor iedereen een persoonlijk noodplan voor als je door de
cijfers de som niet meer kunt zien!

Tips
voor de girly girls
Dit ben jij: Je houdt van shoppen, zit de hele dag op je telefoon, ‘’always dress like it’s the best day of

your life’’ is jouw motto, je bent dol op feestjes en vindt huiswerk maar nutteloos voor je modegevoel.
• Girl, this is not the way! Je uiterlijk is natuurlijk super belangrijk, maar je wilt natuurlijk ook niet
eindigen tussen de containers op straat en verplicht in een joggingbroek moeten rondlopen, omdat
je niks anders hebt om aan te trekken. Probeer eens iets anders: maak je huiswerk in een leuk
koffiehuis met een glamorous laptop op je tafeltje en een lekkere wafel erbij. Bovendien kan je nadat
je klaar bent, nog even een kijkje nemen in je favo winkel en door de laptop zullen je nagels ook niet
breken, dat garandeer ik je. ;)
• Je kunt natuurlijk ook nog altijd samen gaan leren met die leuke
jongen, want je snapt ECHT helemaal niets van wiskunde!
• Je zult zien als je braaf je huiswerk maakt en hogere cijfers haalt, je
ouders trots zullen zijn en dat je nu wel dat super gave feest mag
organiseren.
• Oh ja.. oortjes in tijdens het huiswerk maken helpt echt.. en als je alles
af hebt, Netflix here I come.
• De beste leermethode voor jou: maak flashcards, maar dan niet
van die met Franse woordjes erop.. nee, ik bedoel die flashcards
waarop je een een proefwerkvraag schrijft met op de achterkant het
antwoord geschreven. Je kan flashcards ook gebruiken voor minisamenvattingen, voor even snel nog door te kijken voordat de toets
begint. Kijk maar eens hiernaast voor inspiratie!

Tips
voor de creator
Dit ben jij: Het liefst zit je de hele dag te knutselen, tekenen, zingen of dansen. Het leven moet een feestje

zijn, toch?! Je fantasie laat je nooit in de steek en je bent altijd bezig met nieuwe dingen uitproberen. Go
for it!
• Je bent buiten school altijd lekker creatief bezig, maar probeer nu eens die energie in je schoolwerk te
stoppen.
• Hoe? Maak je huiswerk met lekker veel kleurtjes, dat ziet er leuk uit maar hierdoor functioneren je
hersenen ook nog beter! 2 vliegen in 1 klap dus.
• Leren hoeft helemaal niet saai te zijn, je bepaalt zelf hoe leuk je het maakt. Dus, doe eens iets
anders! Maak bijvoorbeeld een mega mindmap op een poster, maak
voor geschiedenis een leuke tijdlijn en teken voor biologie het menselijk
lichaam met alle onderdelen of leg de theorie uit aan een van je
huisdieren, of je broertje of zusje als die daar zin in heeft…
• Creatieve mensen zijn vaak beelddenkers en moeten alles echt in hun
hoofd kunnen zien, willen ze het begrijpen. Daarom kun je het beste
voor ingewikkelde processen of gebeurtenissen tekeningen maken in
bijvoorbeeld een stripvorm.
• De beste leermethode voor jou: ‘’Markeer erop los en teken alle theorie
die je kunt tekenen, maak een liedje om dingen te onthouden en versier
al je samenvattingen.
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Tips
voor de boekenwurm/gamer
Dit ben jij: Verdiept in je boek of spel? Voor jou maakt het niets uit, zolang je maar lekker weggekropen in

je eigen wereldje zit. Inside is het nieuwe outside toch?? Tja… maar met doppen in je oren continu kom je
ook niet heel ver... Tijd dus om je ogen te openen!
• Leg dat boek of die telefoon eens weg... ah voor een keertje? Om bijvoorbeeld deze formidable
schoolkrant te lezen?! Ten eerste: Muziek in je oren heeft niet altijd positieve gevolgen: je kunt delen
van de lesstof niet oppikken en foutjes maken tijdens het huiswerk. Not that smart! Kortom, probeer
het eens zonder die ghettoblaster in je oren?
• Maak als eerste je huiswerk als je thuiskomt in plaats van dat
je op de bank neerploft. Als je het af hebt, heb je alle tijd voor
gamen of lezen.
• Leren gaat bij jou of vanzelf of het tegenovergestelde. Probeer
overzichtelijke samenvattingen te maken, begrippen op te
schrijven met definities en woordjes te leren door ze op te
schrijven en een ‘’spiekbriefje’’ te maken met de moeilijkste
woorden die je vervolgens herhaalt. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat je het spiekbriefje straks echt nodig hebt tijdens
de toets! ;)
• Jouw beste leermethode: Lees in plaats van je leesboek, je schoolboek! Kijk ook goed naar jezelf
wat jij nodig hebt om goede cijfers te halen. Misschien een bepaalde manier van leren of juist bijles/
huiswerkklas?

Tips
voor de sport freaks
Dit ben jij: Surfend met je skatebord over straat of altijd aan het voetballen? Één ding is zeker, jij bent

mega sportief ! Sport en vrienden is natuurlijk DE manier om school te vermijden. Dit werkt ook wel hoor...
alleen na een tijdje is het niet meer effectief. Dus heb ik tips voor jou waardoor het wel altijd zal werken!
• Jij hebt een goede balans nodig tussen sport en school. Er
is maar één manier om aan deze balans te komen… een
planning maken. Planningen zijn er in alle soorten en maten
en voor iedereen werkt ie anders. De één vindt het fijn als je
plant met tijden, andere maken juist liever een to do – list.
Kijk wat voor jou werkt en probeer het uit. Het belangrijkste
is natuurlijk dat je je huiswerk maakt en voor toetsen leert,
maar ook ontspanning is belangrijk. Zorg dat je iedere dag
gewoon je huiswerk maakt, spreek voor jezelf af hoe lang
je hierover wilt gaan doen en werk jezelf er snel doorheen.
Vervolgens heb je genoeg tijd over voor leuke dingen.
• Liever lui dan moe... met schoolzaken dan! Urenlang werken aan details en lettertypes voor je
samenvatting is niets voor jou. Gewoon de feiten lekker snel onder elkaar zetten en stampen. Pas wel
hiermee op: dat je niet teveel bijzaken weglaat.
• Wat ook handig is: uitlegvideo’s op Youtube kijken, zeker als je iets niet snapt. Website zoals Quizlet en
WRTS zijn ook handig (bij WRTS heb je bij de gratis versie alleen wel een limit van door jou gemaakte
woordenlijsten, bij Quizlet kan je oneindig lijsten maken en ermee aan de slag gaan). Op deze sites kun
je makkelijk woordjes leren en jezelf overhoren. Je hebt ook websites waar je online een mindmap
kunt maken, dat is super makkelijk en kost weinig tijd. Je hoeft hem na het maken alleen uit te printen!
• Met deze tips save je zoveel mogelijk tijd en kan je toch lekker een actieve freak zijn!

Kortom, met het juiste plan van aanpak kom je er wel. Het belangrijkste is natuurlijk super cliché
maar wel waar: ‘’Als je maar je best doet’’. Het is ook belangrijk dat je leuke dingen doet en ontspant.
Altijd met je huiswerk en school bezig zijn is niet heel gezond; je moet ook leuke dingen voor jezelf
doen, want anders kan je je erg gestresst gaan voelen en oververmoeid raken. Probeer dus de
adviezen en tips op te volgen die jou aanspreken en houd je aan een planning of deadline,
want dan overleef je het wel.
							
Julie
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De nieuwe fitnessruimte
Ik heb laatst de eer gehad de nieuwe fitnessruimte van onze
school voor het eerst te ervaren. "De eer" zeg ik dan ook,
terwijl ik doorweekt met zweet was en overal spierpijn had.
Er waren toch nog een paar vragen die ik samen met andere
leerlingen had over de nieuwe uitbreiding van onze school.
Om die vragen te beantwoorden heb ik een interview mogen
houden met de op onze school befaamde gymdocent meneer
van Gennip.
Thom: Om te beginnen, waarom een fitnessruimte?
Van Gennip: We hebben voor een fitnessruimte gekozen, omdat we wisten dat er
animo was binnen de school, voor zowel docenten als leerlingen. Docenten gaan
het ook gebruiken, omdat het goed is voor vitaal beleid. Dit betekent dat wanneer
je sport op je werkplek, je minder vaak ziek bent en het zorgt voor binding tussen
de collega's. Dus wij als gymleraren gaan ook fitness aanbieden aan de docenten.
We hadden heel veel externe zaalhuur. Valkenhuizen, kermisland. Op een gegeven
moment zeiden we: "Dat kost ons zoveel geld en we zijn zoveel lestijd kwijt, dat we
liever fitness in de school hebben."
T: Wat zijn de regels binnen de fitnessruimte?
vG: Nou, regels zijn onder andere: handdoek mee. Ja, dat zijn dingen, we zijn net
begonnen, dingen die nog aangescherpt moeten worden. Goed met materialen
omgaan en vooral doen wat je opgedragen wordt, zodat je niet met te veel
gewichten gaat trainen of zo.
T: Wat wordt ons aangeboden in de fitnessruimte?
vG: Een stuk cardio. Krachttraining. Je ziet sommige ouderwetse fitnessdingen
terugkomen, maar ook nieuwe dingen. De SYNRGY: dat grote eiland in het
midden, daar kan je honderdeneen oefeningen mee doen. Juist, moderne fitness
en dat betekent dat je je eigen lichaamsgewicht gebruikt in plaats van gewichten
waar je mee staat te stoeien. Het is veel leuker en effectiever en dynamischer om
mee te werken, op zo'n SYNRGY.
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T: Mag iedereen de fitnessruimte te allen tijde gebruiken of alleen tijdens
de gymles?
vG: Ten eerste, alleen tijdens de gymlessen. We gaan voor de docenten twee
momenten aanbieden waarop ze in de fitnessruimte kunnen komen. Je stelt nu een
vraag over leerlingen en dat is iets waar we ook zeker over na gaan denken, want
het lijkt ons ook leuk om een of twee momenten voor leerlingen aan te bieden.
T: Wat verbeteren wij eigenlijk aan onszelf door gebruik te maken van
deze ruimte?
vG: Kracht. Coördinatie. Uithoudingsvermogen. En vooral, en dat geldt voor het hele
vak LO, het is ook een aanzet tot hopelijk meer beweging in de bewegingscultuur
buiten gym.
T: Welk advies hebt u voor de mensen die deze ruimte gaan gebruiken?
vG: Het is vooral belangrijk, op iedere leeftijd, dat je voor de herhalingen gaat. Ook
met cardio, ook met gewichten. Dus veel dingen, veel herhalingen doen. Minimaal
12 keer en dat mogen rustig 20 herhalingen zijn. Met wat lichtere gewichten, omdat
jullie nog allemaal in de groei zijn. Als je met zware gewichten gaat werken is het
slecht voor je spieren, je kapsel, je gewrichten en dan kan je echt serieus schade
oplopen als je niet verantwoord bezig bent. Dus vraag altijd als je omhoog wilt gaan
met gewichten.
T: Wat is volgens u het meest effectieve toestel?
vG: Ik houd heel erg van de bokszak die er nog komt te hangen. Dan ben je met
snelkracht bezig, ben je met conditie bezig en explosiviteit. Daar houden we ook
heel erg van. De roeimachine vind ik zelf ook heel erg lekker.
T: Gaan we nog naar Valkenhuizen of naar andere zalen?
vG: Nee.
T: Daar heb ik geen problemen mee.
Thom Prins
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Kerst is het einde?

22:07 de dag voor kerst
Wat een chaos… mijn hele bureau volgebouwd met multimappen, papiertjes,
pennen, lege kauwgomverpakkingen, cadeaupapier, een schreeuwende laptop
met Santa Claus is coming to town er nog eens bij, o ja ik vergeet bijna de
slapende kat met zijn kerstmuts op. Ik bedenk me ineens dat ik vergeten
ben een kerstkaart naar tante Betty en oom Frank te sturen. Oopsie! De
kerstcadeautjes heb ik vanmiddag allemaal gekocht en ik heb 3 eieren aan de
buurvrouw gevraagd om nog mijn kerstkoekjes te kunnen bakken. Oh nee… de
oven staat nog aan! Snel plak ik het laatste plakbandje op het pakpapier dat
strak om de DVD voor mijn broer zit gewikkeld. Pff… wat een stress… wat een
drukte… wat een leven! En dan is kerst ook nog alleen maar geld uitgeven!
Herkenbaar? Misschien ook niet. Maar voor mij is kerst in ieder geval nooit
saai geweest. Last-minute doen zich nog allerlei problemen vaak voor en dan
is het maar weer eens zien of alles uitpakt zoals ik het in mijn hoofd had.
Kerst moet gezellig, ontspannen en vrolijk zijn. Tijd doorbrengen met de
mensen om wie je geeft. Dat laatste wil ook nog wel lukken hoor. Alleen heb ik
zo’n zeurende oma uit Overijssel met perfect gekapte krullen, een kokerrok,
naaldhakjes en een zeer uitgesproken mening die nooit aansluit bij de mijne.
Maar toch wil ik haar uitgesproken mening graag aan de dinertafel hebben.
Ik wil het niet hebben over de onderlinge familiebanden, nee over de stress,
paniek en het nut van kerst. Want wees nou even eerlijk, we rennen al weken
van tevoren van hot naar her voor 2 dagen van een
heel jaar. Is dat wel de moeite waard? Krijgen we
er eigenlijk wel genoeg voor terug?
Oke, rustig aan. Laten we beginnen bij het
begin. Lang geleden waren er Jozef en Maria
die in verwachting was van het kind van God,
Jezus. Met kerst vieren alle christenen dat
Jezus is geboren. Het was Coca Cola die de
kerstman op de markt bracht, als trekpleister
voor consumenten. Santa Claus is dus alleen
interessant als je aandelen bij Coca Cola hebt.
Meneer Santa Claus werd zo bekend en is niet
meer weg te denken uit Kerstmis, maar wat doet
deze lieve man nog verder behalve op foto’s met
kinderen gaan? Inderdaad, mama en papa doen de
kerstcadeautjes!
Ik moet je natuurlijk wel gelijk geven dat
kerstmutsen super leuk zijn en een vliegend
rendier ook op mijn verlanglijstje staat.
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Verder moeten we ook nog denken aan onze
moeder-aarde. Al die triljard-miljard-oenen
kerstbomen die vervolgens voor schut worden
gezet in hele kostuums van neon-oranje
kerstballen, veren, glitters, spuitsneeuw,
plastic uilen en kerstmannetjes en ook nog
eens een grote piek krijgen omdat anders
een takje niet aangekleed is. Maar is deze
tierelantijn feestparade wel zo’n goede
traditie? Het kappen van bomen zorgt voor
een vergrote CO2 uitstoot…
Als laatst wil ik nog wat respect vragen voor
alle huiselfen en konijnen. Huiselfen moeten zich namelijk rond kerst de
benen uit het lijf lopen om alle cadeautjes voor alle kindjes in te pakken en
de rendieren te verzorgen. Ik vind dat deze elfen ook wel eens een vrije dag
verdienen en misschien is dat wel een goede reden om kerst een keertje over
te slaan...
De konijnen verdienen ook wat aandacht. Iedereen kent wel het meest trieste
verhaal van Flappie, de lieve kleine Flappie die met kerst werd opgegeten. Nu
vraag ik aan iedereen of het wel de moeite waard is om kerst te vieren als
mensen hun huisdier opeten?
Kortom, kerst is het einde? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat we een
afweging moeten maken. Is kerst nuttig? Levert het alleen maar stress op, een
huilende portemonnee en een aangebrande kalkoen of is het de gezelligheid
waard? Vinden we het veel leuker dan andere feestdagen, ook al moet je
een vuurrode kriebeltrui dragen? Of zijn we blij als al die kerstklassiekers
een heel jaar niet meer gedraaid zullen worden? Misschien is kerst niet al
te best voor het milieu, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat mensen
dol zijn op kerst. Dus voor mij… wordt dat denk ik nog maar wat paracetamol
tegen de kerstkater…
Julie
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De docentenfoto's
Voor het eerst sinds lange tijd hangen er weer
nieuwe foto's van de docenten op de gang naar de
kantine toe (langs de docentenkamer). Het was
altijd al wel leuk om lang te blijven kijken naar deze
foto's. Gewoon, omdat het op een of andere manier
grappig is je docent op een foto te zien staan. Maar
nu, met de nieuwe foto's, is het al helemaal leuk.
Ze lijken namelijk wel, hoe zeg je dat, gefotoshopt.
Allereerst wil ik even zeggen: hartstikke fijn dat er nieuwe foto's zijn. Nieuwe docenten hebben
nu eindelijk ook een foto en de docenten die er niet meer zijn, staan nu ook niet meer op deze
'fotomuur'. Verder werd het voor ons ook wel een beetje saai om steeds naar dezelfde foto's
te kijken.
Als je snel langsloopt valt je niks op. Zelfs als je eventjes van een afstandje kijkt is het mogelijk
dat je het
nog niet ziet. Maar zodra je de individuele gezichten eventjes goed gaat bekijken valt het je
bij de meeste meteen op: de gezichten hebben wel erg weinig rimpels, alle docenten hebben
erg gladde gezichtjes en sommigen herken je zelfs bijna niet meer.
Of dit nu mooier is? Ik weet het niet. In sommige gevallen misschien wel, maar de meeste
fotoshop-sessies zijn toch een beetje mislukt. Kinnen die totaal scheef zijn geplaatst.
Voorhoofden die zo glad zijn dat het licht erin weerspiegelt. Oké, de vorige foto's waren ook
niet helemaal 'je-van-het', maar ze waren wel eerlijk. Als je dat zo kan zeggen. Je herkende
je docent terug zoals hij/zij was. Misschien is fotoshoppen mooier, als je het op een goede
manier zou doen, maar dan zou ik daar nog niet voor kiezen. Docenten moeten een voorbeeld
zijn. En wat heb je nu een voorbeelden die gefotoshopt worden om ze maar wat mooier te
laten lijken?
Siebe
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Welk beroep past
bij mij?
Test

Als je een profiel of vervolgstudie gaat kiezen, is het handig om te weten welk beroep
er bij je past. Maar hoe kom je daar nu achter? Je persoonlijkheid speelt hierbij een
grote rol. Deze test helpt je om meer over jezelf te weten te komen.
Hieronder staat een lijst met stellingen. Kruis de 10 stellingen aan die het beste bij je
passen. Veel succes!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Ik vind dat alles feitelijk bewezen moet worden voordat ik het geloof.
Ik ben rustig, tolerant, en treed niet graag op de voorgrond.
Ik zeg liever ja dan nee, zie altijd kansen.
Ik ben snel en ongeduldig en wil altijd dat het opschiet.
Ik werk liever alleen dan samen.
Ik kan goed luisteren, laat anderen praten.
Ik zit altijd boordevol nieuwe ideeën en plannen.
Ik beoordeel mensen op hun resultaat.
Ik ben kritisch op mijn prestaties en die van anderen.
Ik steun mensen om hun doel te bereiken.
Ik ben een optimist, zie de voordelen, niet de nadelen.
Ik ben dominant, bepalend en prominent aanwezig.
Ik behoud controle, ook in crisissituaties.
Ik respecteer andermans mening en behoefte.
Ik wil alles minstens 1x uitproberen.
Ik los alles altijd onmiddellijk op, ik laat niets liggen.
Ik zeg liever nee dan ja en overdenk voor ik beslis.
Ik ben bescheiden en kan mijn eigen behoeftes opzij zetten voor een ander.
Ik ben creatief en fantasierijk en heb veel te dromen.
Ik voel direct hoe het zit en wat er moet gebeuren.
Ik ben analytisch en pluis graag iets helemaal uit.
Ik geef niet snel mijn mening, ga confrontaties uit de weg.
Ik ben een teamplayer en geloof in samenwerking.
Ik heb een uitgesproken mening en die zeg ik ook.

Tel nu van welke letter jij de meeste stellingen hebt gekozen:
A:..….
B:……
C:……
D:……

Check de volgende bladzijde voor de antwoorden!
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Meeste A: Helder Blauw

Je gebruikt bij voorkeur je nuchtere verstand om afwegingen te maken. Je vindt het leuk om zaken
tot de bodem uit te pluizen en bent daarbij zeer analytisch. Je houdt van uitdagingen waarbij je
vooral intelligente en denkvermogen moet gebruiken. Je bent goed met cijfers en berekeningen en
werkt graag alleen.
Voorbeeldberoepen: accountant, wetenschapper, verzekeraar, ambtenaar, advocaat, rechercheur.

Meeste B: Zacht Groen

Je bent relatiegericht. Je hecht veel waarde aan vriendschap, persoonlijke relaties en vertrouwen.
Je bent zorgzaam, trouw, betrouwbaar en geduldig. Rust, evenwicht en harmonie zijn belangrijk
voor je. Je kan goed samenwerken en zet je maximaal in om er samen iets moois van te maken.
Je bent behulpzaam en voelt andere mensen goed aan.
Voorbeeldberoepen: coach, hulpverlener, onderwijzer, verpleegkundige, human resources,
accountmanager.

Meeste C: Stralend Geel

Je bent enthousiast, spontaan, gezellig, inspirerend en dynamisch. Je hebt meestal veel plannen
en zit vol creatieve ideeën. Je bent positief en leidt een sociaal leven met een volle agenda. Je
bent vrolijk, attent en meelevend en houdt van vrijheid. Je kan goed samenwerken en hebt een
heldere visie.
Voorbeeldberoepen: marketing, innovator, designer, multimedia, gaming industrie, acteur.

Meeste D: Vurig Rood

Je valt op door je vuur en passie. Je staat met beide benen op de grond, weet wat je wilt en hebt
altijd een doel voor ogen. Je bent een goede leider, direct en vanuit je gevoel. Je bent een echte
doorzetter en wilt altijd de beste zijn. Je vertrouwt op jezelf en neemt beslissingen vanuit je intuïtie.
Je kan goed richting geven, overzicht houden en plannen.
Voorbeeldberoepen: manager, ondernemer, officier, agent, inkoper, topsporter.
Soena 2D
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Horoscoop

Wil jij weten wat je dit schooljaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden! Kijk snel

naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.

Waterman (21 januari-19 februari): Als je hard werkt, zal je goede cijfers halen. Hopelijk heb je al een

konijn gekocht, want dat zal je erg helpen. Je wiskundecijfer zal met drie punten stijgen bij de aankoop van
een konijn. Gesponsord door konijnkopen.nl

Vis (20 februari-20 maart): Je hebt een slecht cijfer gehaald, maar zit niet in over het verleden. Kijk in
plaats daarvan vooruit en laat Pluto je toekomst bepalen.

Ram (21 maart-20 april): Jouw jaar wordt fantastisch. Ga alleen het OLC niet meer in! Dit zou het einde
kunnen worden van je succes. Er wacht daar namelijk iemand op je die je niet wilt ontmoeten!

Stier (21 april-20 mei): De sterren waren over jou een beetje vaag. We kunnen alleen zeggen dat het

misschien een beetje waarschijnlijk zo ongeveer mogelijk zou kunnen zijn dat je overmorgen zal sterven.
Tweeling (21 mei-20 juni): Maxime heeft drie dagen geleden jouw pen geleend, maar morgen, als de sterren
op een lijn staan, zal hij zijn fouten inzien en de pen aan jou teruggeven.

Kreeft (21 juni-22 juli): Jij bent spiritueler dan je denkt. Je kan dit alleen niet goed uiten hier op school.

Hierdoor zal al jouw spiritualiteit zich opkroppen tot een grote bal die op barsten staat. Als deze bal barst zal
je ziel er niet goed vanaf komen.

Leeuw (23 juli-22 augustus): Jij bent zo'n bijzonder persoon en je doet daar zo weinig mee op school.
Ook dit jaar zal het je niet lukken je te herpakken en minder naar de Jumbo te gaan. Probeer het dus ook
maar niet, dit staat immers al in de sterren geschreven.

Maagd (23 augustus-23 september): Er zal een meisje zijn. Een meisje met roze teenslippers. Pas op

voor haar... Ze zal je grijpen... Let op! Zoek hulp!

Weegschaal (24 september-23 oktober): Je broertje Rudi (0,3 jaar oud) zal 12:00 's middags op 9

december ontsnappen uit zijn ledikant. Als je hem zoekt: hij zit bij de buren in de grote groene kast rechts
van de overloop met gestippeld vloerkleed. Wel opletten bij het opendoen van deze kast. De kastdeur klemt.

Schorpioen (24 oktober-22 november): Jouw jaar zal heel goed verlopen. Toch kan het ook juist heel
slecht uitvallen. Ook ergens daartussenin is een mogelijkheid.

Boogschutter (23 november-21 december): Vraag advies aan een Maagd. Hij/zij zal wel weten wat te
doen. Negeer deze adviezen niet, want dan…

Steenbok (22 december-20 januari): Jouw verjaardag zal waarschijnlijk wat koud en regenachtig

worden. Tot zover onze weersvoorspelling. Voor meer informatie over jouw verjaardagsweer: kijk op jouw
verjaardag op buienradar.nl en vindt jouw antwoord in de sterren.
Ram en Kreeft
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Wie is de nieuwe
afdelingsleider van het
Vwo?
Angélique Vermeulen is vijftig jaar en werkte
hiervoor als afdelingsleider op het Kandinsky
College in Nijmegen. Ze heeft zich altijd actief
beziggehouden met basketbal, eerst als topsporter
en later als coach en trainster. Nu is ze toe aan
een nieuwe uitdaging en is ze afdelingsleider
van het Vwo geworden op onze school. Toen we
binnenkwamen voor dit interview, was ze verrast
omdat we erg vroeg waren en ze nog geen thee had
gezet, maar was het wel een hartelijk welkom!

Angélique, geboren in Nijmegen, zat in de jaren 80 zelf
op de middelbare school. ‘’De krakersrellen waren in
Nijmegen toen helemaal hot. In de school was een hele
duidelijke scheiding tussen de linkse mensen, die vooral
punk waren met hanenkammen en er nonchalant bijliepen,
en de rechtse mensen die wij ook wel kakkerig noemden.
Je kon duidelijk zien aan iemand, waar hij/zij voor stond,
bijvoorbeeld een dure merkbroek of juist oude gympen.
Dat was wel erg typerend voor die tijd. Ik weet ook nog
heel goed dat we met z’n allen voor de spiegel stonden te
touperen om een zo groot mogelijke bos haren te krijgen.
Iedereen ging ook op stijldansles in mijn tijd, en nu zie je
dat bijna niet meer’’.
Angélique heeft eerst haar Havodiploma gehaald en
daarna haar Vwo-diploma op een andere school in
Nijmegen. Op haar tweede middelbare school werd ook
veel aan sport gedaan, wat fijn was omdat ze zich naast
school erg fanatiek bezighield met basketbal. Ze hoorde
bij het nationale team en moest dus wel vier avonden in de
week trainen. Ook gaf ze basketbaltrainingen aan kleinere
kinderen en vond dit super leuk om te doen! Ze vond
sport dan ook belangrijker dan school. Ze geeft eerlijk toe
dat ze niet de braafste was op school. Ze kan nog steeds
precies haar moeders handtekening imiteren en ergerde
zich flink aan bepaalde leraren. Maar ze is ook alle leuke
leraren niet vergeten, zegt ze. Dat sommige leraren zo
ongeïnteresseerd les konden geven begreep ze ook echt
niet, dit was dan ook een grote drijfveer voor haar om zelf
later het onderwijs in te gaan. Ze wilde het zelf heel anders
en beter doen.

Na de middelbare school besloot Angélique om Economics
te gaan studeren, oftewel commerciële logistiek.
Vervolgens heeft ze 12 jaar lang in het bedrijfsleven
gewerkt. Ten slotte besloot ze om zich te laten omscholen
tot 2e graads economie docente en daarna tot 1e graads
docent. Ze was al heel erg betrokken bij haar vorige school
en toen er een nieuwe afdelingsleider nodig was, besloot
ze om een nieuw pad in te slaan. Ze kreeg in de school een
opleiding zodat ze afdelingsleider kon worden. In totaal
was ze 3,5 jaar lang afdelingsleider op haar vorige school.
Ze wilde wel kijken of afdelingsleider op het Beekdal iets
voor haar was en solliciteerde bij onze school en werd
uitgekozen...
Angélique had voor deze baan nog geen eerdere ervaring
op het Beekdal Lyceum, maar ze voelde tijdens de
sollicitatiegesprekken en later ook in de school zelf een soort
positieve energie die zij zelf ook heeft. Daardoor voelde ze
zich al snel thuis en meneer Ketelaars helpt daar ook erg
bij, zegt ze, door haar wegwijs te maken in de school. Ze
denkt dat de school wel iemand zocht die gestructureerd
te werk gaat en steeds
mogelijkheden blijft zien
voor verbetering. En
gestructureerd, dat is ze.
Zeker van haar bord met
post-its waren we erg
onder de indruk.
Het enige puntje dat ze een beetje mist in haar werk als
afdelingsleider is het contact met leerlingen. De reden
dat ze het onderwijs in ging was onder andere haar
goede ervaring met kinderen tijdens het werken als
basketbaltrainer. Nu moet ze daar maar, zoals ze het zelf
zegt, even vrede mee hebben. Wel heeft ze ook daarom
bedacht om met verschillende leerlingen uit school soms
eens in een groepje te praten over hoe zij het ervaren op
school. Deze ‘leerlingenlunches’ kunnen dan helpen om
de school wat beter te leren kennen, te horen wat er nog
beter kan en ook om toch nog wat direct contact met
leerlingen te onderhouden.
Het maatwerk-profiel van het Beekdal spreekt haar heel
erg aan en ze denkt er al over na hoe dit nog verbeterd
kan worden, daarnaast heeft ze zelf óók plannen om de
school nog beter te maken. “Maar hopelijk zit het woord
beter nu niet heel vaak in het interview”. Want ze wil toch
vooral benadrukken dat het ook gewoon leuk mag zijn,
moet zijn zelfs. Gelukkig zegt ze zelf dat het ook al erg
leuk is in de teams waarmee ze werkt, hierdoor kent ze al
veel mensen op deze school. Ze ziet zichzelf hier dan ook
nog wel een tijdje zitten. “Ik merk dat ik op deze school al
veel meer andere dingen doe dan op de vorige school en
dat biedt wel heel veel zicht op een bepaalde toekomst,
dus ik denk dat er ook nog heel veel kan gebeuren op deze
school. Zolang dat er is, is het goed”.
Wij hopen ook dat Angelique Vermeulen nog lang zal
blijven als onze nieuwe afdelingsleider op het Vwo!
Siebe & Julie
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Brugklaskamp september 2017

Ik vond het kamp heel leuk.
We hadden wel erg veel regen
waardoor alles nat werd. We
hadden veel leuke activiteiten,
maar veel kinderen wouden wat
meer vrije tijd.
We moesten erg lang fietsen,
dat was wel gezellig maar wel
heel lang. De sfeer was goed,
maar omdat we elkaar niet goed
kenden waren er soms ook wel
wat ruzietjes.
De tenten waren gezellig en
het indelen ging makkelijk. De
vossenjacht en de disco waren
erg leuk. Ik vond het wel jammer
dat het bij het klimbos zo hard
regende. Ik vond het heel leuk.
Een eersteklasser

Hallo!
We vertrokken van school en
gingen met de fiets naar het kamp
in Beekbergen. We moesten 1,5
uur tot 2 uur fietsen. Toen we
aankwamen kregen we een tent
toegewezen en moest je groepjes
maken met wie je in de tent wilde.
Nadat we dat hadden gedaan
gingen we spellen doen, we deden
bubbelbal en we hebben boter kaas
en eieren gespeeld. Dat was leuk.
We hadden in de avond een leuk
spel gedaan. Na het avondspel
hadden we een super leuke disco!
De volgende dag hebben we
lekker gegeten en zijn we naar een
klimbos geweest. Na het klimbos
hebben we een BBQ gehad. Daarna
gingen we levend stratego doen.
Na het levend stratego hebben we
bij een mooi kampvuur gezeten,
dat was heerlijk warm. De volgende
dag gingen we weer naar huis.
We moesten alles inpakken en
opruimen. De bagage moesten we
uit een vrachtwagen halen. En toen
mochten we naar huis!
Groetjes, Anniek en Axel.

We gingen op de fiets helemaal
naar Beekbergen. We hebben
veel leuke dingen gedaan, zoals
bubbelvoetbal en klimmen in het
klimbos. Het was erg koud en
regenachtig, maar ontzettend
gezellig en met in de avond een
leuke disco.

Ilse, 1G
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Toen we op kamp waren,
gingen we naar het klimbos.
In het klimbos waren de
parkoersen erg hoog, maar wel
heel erg leuk. Toen we terug
fietsten, begon het keihard te
regenen! We waren helemaal
nat geregend, zelfs door
onze regenjas heen! Toen we
aankwamen, gingen we lekker
warm douchen en daarna
barbecueën.

Helena, 1G

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.
Je bent altijd te laat bij het openen van je kluisje OF je laat altijd je schoolpas in je kluisje liggen

Jij staat afgebeeld op alle schooldeuren OF je lelijkste foto staat op de homepage van de Beekdalsite

Elke leraar spreekt je naam fout uit OF een leraar lijkt wel heel graag vrienden met je te willen worden
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Je geïnteresseerde mentor belt je elke ochtend op om te vragen hoe het met je gaat OF die ene keer dat
je je mentor zag wist hij niet eens je naam

Jij wordt altijd betrapt op eten in het OLC of bij de kluisjes OF na de kluisjescontrole moet je op gesprek
komen om de wel verdacht grote hoeveelheid vuurwerk

Je moeder is je lerares OF je ouders checken dagelijks aan je geur of je naar de Jumbo bent geweest

Je loopt altijd een toilet binnen waar al iemand zit OF je mobiel valt altijd als je in de buurt van de wc
bent in de wc-pot
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Siebe en Roos

Handige

pps voor scholieren

Office lens

Als scholier zijnde maak je veel foto’s.
Dan heb ik het niet alleen over de
selfies die je maakt, maar ook veel
schoolgerelateerde foto’s. Een foto
van de uitwerkingen op het bord,
het huiswerk van je klasgenoot of
aantekeningen van je docent. Je hebt
er dan weinig aan als je foto bewogen
blijkt te zijn. Met Office Lens wordt dit
‘gescand’ en dit zorgt voor veel betere
resultaten. Zeker het proberen waard.

Forest

Oké, deze applicatie is helaas niet gratis,
maar zeker het geld waard! Ik heb best
wel problemen met me te concentreren.
Ik dwaal snel af, wat er voor zorgt dat
ik soms om negen uur in de avond nog
steeds niks heb gemaakt of geleerd. In
deze app kan je telkens voor jezelf timers
instellen. Na iedere keer de ingestelde
tijd volgehouden te hebben, krijg je een
boompje en wat geldmuntjes. Je krijgt
meer muntjes als je ondertussen tijd niet
op je telefoon bent geweest. Dagelijks
kan je je eigen ‘forest’ bouwen, wat ik er
heel motiverend uit vind zien! Met die verdiende muntjes kan je nieuwe soorten
planten aanschaffen. Maar het mooiste is dat je met 1500 muntjes een boom in
het echt kan laten planten! Zo kan jij je concentrerend op je schoolwerk ook nog
wat doen voor het milieu.
Hilal
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Uitspraken van de docenten
“Sommigen hebben het geloof in de kerk nodig, ik in de Scheikunde.” - meneer
Hollebeek ‘17
“Janboerenfluitjestaal.” - meneer Hollebeek ‘17
“De chemie laat zich niet dwingen.” - meneer Hollebeek ‘17
“Er schakelde hierboven iets niet goed, denk ik.” - meneer Hollebeek ‘17
“Dat is wat fanciër dan al die papiertjes en kleurtjes.” - meneer Hollebeek ‘17
“Jij krijgt toetsversie moeilijkheid in het kwadraat.” - meneer Hollebeek ‘17
“Nou, nou, nou, je hoeft niet zo met vleeswaren te gooien, hoor.” - meneer
Hollebeek ‘17
“Als je ooit naar het hiernamaals gaat... oftewel de universiteit.” - mevr.
Croonenberg ‘17
“Probeer buiten de lijntjes te kleuren maar niet op een andere bladzijde.” mevr. Croonenberg ‘17
“Jullie gaan nu dingen uitpluizen zodat je later kan zeggen: Ik heb dat
uitgeplozen.” - mevr. Croonenberg ‘17
“En dan zit je hier als een onwetend schaapje in de kudde.” - mevr.
Croonenberg ‘17
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Je herkent de persoon die je inhaalt op de fiets. Het is
je lerares Nederlands.
Je docent heeft de groene laptops gereserveerd, bij
het OLC krijg je de blauwe.
Terwijl je aan het voorlezen bent bij Nederlands zegt je
lerares ineens dat je misschien eens een dyslexietest
moet gaan maken.
Je zit recht tegenover het bureau van de leraar.
De klok van de klas staat stil.
De stoel waarop je gaat zitten is nog warm.
Je mag het OLC niet in omdat je op de ‘zwarte lijst’
staat.
Er zit niemand naast je in de klas.
De docent blijft maar drammen dat je ‘echt vragen
moet stellen’.
Er is geen tafel meer vrij in het atrium.
Nadat je naar de wc en je kluisje bent geweest en je
even twee seconden rustig zit, is de pauze alweer
voorbij.
Siebe
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Een open brief aan meneer Tak
“Hou je allemaal vast, want ik ga jullie wat vertellen.” Het was de eerste bijeenkomst van het schooljaar
2017/2018 voor de schoolkrant. “Zijn jullie er klaar voor? Oké, daar komt het.” Ik wist al wat hij ging zeggen.
Toch hield ook ik mijn adem even in. “Dit is voor mij de laatste schoolkrant dat ik erbij ben.” Blikken vol vragen
keken hem aan.
Het begon allemaal met een algemene oproep op Facebook. Een mededeling dat ze vanuit de leerlingenraad de
schoolkrant weer wilden oprichten. Ik reageerde. Korte tijd erna kreeg ik een e-mail vanuit de leerlingenraad. 11
maart 2015, de datum herinner ik me nog heel erg goed, was dan de eerste echte bijeenkomst. Bij de eerste vergadering waren er net als ik nog wel andere tweedeklassers, maar bij de latere bijeenkomsten waren ze niet meer komen
opdagen. Daar zat ik dan als tweedeklasser tussen de voornamelijk 4-havoleerlingen. Wat leken ze groot in mijn
ogen! Gek om te beseffen dat ik nu in 5-vwo zit en ouder ben dan dat zij toen waren.
En dan had je nog meneer Tak. Tijdens de tweede vergadering regende het heel hard. “Ik hou zo erg van schrijven
met dit weer. Met mooi weer kan ik het gewoon niet, dan klap ik dicht”, was wat hij zei. Ik begon na te denken.
Ja, dat is ook wel herkenbaar voor mij. Maar ik dacht vooral na hoe ik die dag terug naar huis ging fietsen.
De vorm, ideeën en artikelen moesten allemaal op gang komen. De eerste jaargang hebben we dan ook maar één
schoolkrant uitgebracht. “Dat is niet erg”, zei meneer Tak. “De schoolkrant moet tot leven komen en dat heeft tijd
nodig.”
Ik begon heel erg enthousiast. De eerste schoolkrant telde 14 artikelen. Meer dan de helft had ik geschreven. Ik
vond het stiekem wel heel leuk om complimenten te krijgen van die bovenbouwers en de docent, maar ergens bleef
ik wel verlegen. Misschien ook nog een beetje onzeker. En eigenlijk ook een heel klein beetje bang dat ik gezien zou
worden als een bijdehandje. Achteraf gezien helemaal niet nodig.
Ik weet dat meneer Tak na de eerste uitgave van de eerste schoolkrant al iets had van: “Wil ik hiermee door?”,
wat ik een hele normale gedachte vind! Er zit zoveel tijd in gestoken, iets wat de meeste mensen over het hoofd zien.
We hebben ons sindsdien zeker alleen maar verbeterd! Dank u wel daarvoor, dat u na die zware eerste uitgave toch
door bent blijven gaan.
Of ik verdrietig ben dat u ermee stopt? Een beetje wel. Een beetje heel erg, omdat ik weet dat de schoolkrant die we
hadden opgebouwd in de afgelopen jaren toch weer een grote terugval zal krijgen. Maar ik weet ook: alles heeft een
einde. Niks is hier voor altijd. We hebben met z’n allen (over de jaren heen zijn dat veel verschillende leerlingen geweest) zeker een leuke tijd gehad. En daarnaast vind ik dat ikzelf zeker een grote ontwikkeling heb meegemaakt. Buiten
een standaard ontwikkeling op de middelbare school van (brugmug)puber tot aan (jong)volwassene, heb ik me op meer
vlakken ontwikkeld met dank aan de schoolkrant. En ik schaam me niet om te zeggen: ook met een beetje dank aan u.
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Fast lane Edinburgh, October
2017

Arthur’s seat
On our first day in Edinburgh, the 2nd of October, we visited Arthur’s seat.
Arthur’s seat is a mountain near the centre of the city. The name comes from a
myth about Arthur the giant who supposedly used the mountain as his chair. The
mountain is about 250 meters high and the climb to the top took about twenty-five
minutes. The way towards the top was quite challenging but we managed to get
there unharmed☺. Once at the top we had access to a spectacular view. We could
see all the way to the North Sea.
We were lucky with the weather that day, because unlike stereotypical Scottish
rain and fog, there were barely any clouds in the sky. We could see tourist
attraction Edinburgh castle and the Scott monument which is the national
monument of Scotland. Besides that, we had a great look at the historic (and the
not so very historic) streets of Edinburgh. We did, however, need to watch out not
to be blown off of the mountain by the wind because it was simply so strong.
It was an overall great experience that I won’t forget any time soon.
Rozemarijn Bakker, 5VWO

My most memorable moment
In Scotland there were a lot of cool activities and cool things to do. They even had
The Fresh Prince Of Bel-Air in their Netflix library. On Wednesday evening we had
a surprise programme which turned out to be my favourite activity.
We went on a ghost/ witchery kind of tour where a guy dressed as a deceased
man walked through Edinburgh with us. We stopped at different spots, mostly
in dark alleys and corners of streets so the deceased guy’s sidekicks could scare
us while the tour guide was teaching us the history of Edinburgh’s executions,
witches and murderers by mostly making cheesy but funny jokes. He even used
one of our students to demonstrate how in the 18th century they would torture
witches. It was funny, I almost peed my pants. I liked it very much and I would
definitely recommend the tour.
Jessy van Schoonhoven, 5VWO
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Most memorable moment in Edinburgh.
On the 1st of October, I went on a schooltrip to Edinburgh. I was asked to write
down my most memorable moment, but if I am honest, I don’t have a highlight,
because everything was awesome. But if I have to talk about something beautiful,
the architecture of Edinburgh was absolutely stunning. All of the building are
made of greyish rocks and bricks, which I love very much. Some people don’t like
it because there is little colour, but I like the medieval vibe it has. I hope that in
the future, the buildings don’t get replaced with modern buildings. I don’t like
the few modern buildings in the city, I think you have to choose or to make stone
buildings or modern buildings, not together.
Alnwick was a very beautiful town too. It looks like Edinburgh, but is a bit more
brown-coloured. The buildings are very British and antique. The castle was
beautiful too. From the outside it is ancient, but the inside is inspired by the style
of the Italian Renaissance. It is huge but very detailed, every room has a different
wallpaper, a different ceiling and a different purpose. Especially the library is
beautiful. It is filled with old books, paintings and busts of famous people. It is still
used as a home by the Percy-family, which is amazing. Can you image what it’s
like to live inside a castle?
Swaen Boersma, 5VWO
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