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van de redactie

Ergens tussen mijn biologieaantekeningen, wiskunde
sommen en Nederlandse teksten vind ik nog een
krap plekje om mijn laptop te plaatsen. Zodra ik mijn
scherm openklap, lijkt het beeldscherm even vast
te lopen. Een correctiemodel voor een scheikunde-
examen (jaargang 2015 tijdvak 1), een powerpoint van
de gehele geschiedenisstof (100+ dia’s) en tientallen
openstaande tabbladen met websites die het woord
‘examen’ bevatten, springen open. Terwijl ik dit schrijf
zijn de centraal examens nog maar één dag van me
verwijderd. En wanneer jullie dit lezen hoop ik al het
verlossende telefoontje ontvangen te hebben.
De eindexamenperiode is een spannende tijd voor
(de meeste) leerlingen. Mijn hart begint in ieder geval
al sneller te kloppen als ik denk hoe ik straks zit te
zwoegen in de gymzaal. Echter, dit is een emotie die ik
goed kan plaatsen. Maar hoe ik me voel bij het feit dat
ik momenteel mijn laatste schoolkrantstukje schrijf?

Zoals vermeld in de allereerste Beeker, bleek ik de
eerste aanmelding te zijn. De schoolkrant zou weer
terug van weggeweest zijn. Met zenuwen ging ik naar
de eerste vergadering, niet wetend dat ik een paar jaar
later zelf deze vergaderingen zou leiden. En wat ben ik
blij (en ook supertrots) hoe we die eerste uitgave, dat
eigenlijk meer een lang Word-document was, hebben
weten te ontwikkelen tot wat er nu voor je ligt.

David

Sophia

Brit

Jesper

Miki

Amy W.

Julie

Marin

Aranka

Samen met mij gaat eigenlijk de halve redactie de
school verlaten. Allemaal klaar voor een nieuwe
fase in hun leven. Ik wens hun, maar ook alle andere
examenkandidaten nog veel succes met alles wat nog
op hun pad terecht zal komen.
En daarbij wil ik nog een speciaal bedankje bren
gen aan de docent van de woorden “Wij zijn één
groot experiment”, want al zit hij niet meer bij de
schoolkrant, hij heeft zich in de eerste jaren van
de Beeker heel erg ingezet voor ons en uren tijd
gestoken om dit proces in ontwikkeling te brengen.
Bedankt, meneer Tak!
Ik geef je groot gelijk als je dit eerder een sentiment
ele afscheidsbrief vindt dan een redactioneel artikel,
maar met het einde van dit jaar staat er weer een
nieuw begin voor volgend jaar te wachten. Met als
het ware een generatieswitch van nieuwere leden,
andere stukjes en misschien wel een heel andere
schoolkrant. Voor nu heel veel leesplezier in deze
toffe zomereditie! Mocht je bovendien niks hebben
begrepen van de omschrijving uit de inleiding: geniet
er nog van! Je middelbareschooltijd vliegt sneller
voorbij dan je denkt.
•

Sen-Tee

Amy S.

Hilal Dem
irel

Wel in de redactie maar niet op de foto:
Anniek, Roos, Zara, Tim en Jitske
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•
expres te vergeten en alleen te zeggen:
‘Au revoir: Praten maar!’
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Time for Orange!
Gemaakt door Marin

Pull and Bear, Jacket, €29,99

Pull and Bear, Necklace, €4,99

Bershka, Jumpsuit, €29,99

Pull and Bear, T-shirt, €5,99

H&M, Dress, €49,99

H&M, One-shoulder body, €29,99

H&M, Broek, €39,99
H&M, Tas, €29,99

Bershka, Accessoire, €4,99
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GEHEIMEN

VAN DE SCHOOL

Heb je je ooit weleens afgevraagd of er geheimen of verborgen kamers in deze school zitten?
Of hoe je bijvoorbeeld op het dak van de school komt? Vandaag heb ik een paar geheimen
over de school op een rijtje gezet.

Waar roken de leraren nu eigenlijk?
De school is rookvrij (gelukkig). Maar waar roken
de leraren dan als ze wel willen roken? Als je naar
de fietsen buiten gaat, zie je ook een hek waar je
door heen kunt. Zodra je daar doorheen bent is het
toegestaan om te roken, dus daar roken de leraren
(en leerlingen).
Waarom stinkt het in de gang bij techniek?
We vroegen het aan meneer Kühne:
“Jullie vinden het stinken, de vraag is wat is nu echt
stinken? Sommige collega’s van mij vinden het juist
heerlijk om te ruiken hoe er hard gewerkt is in het
technieklokaal. Want wat jullie ruiken (of vinden
stinken) is voornamelijk het solderen of andere
appratuur.”
Zelf heb ik echter nog een reden gevonden waarom
het zou kunnen stinken in de gangen van techniek.
Terwijl ik rondging om te vragen waar de docenten
rookten hoorde ik van Sophia dat de conciërges ook
rookten in hun kamer. Die zich heel toevallig tegen
over het technieklokaal bevindt.
Hoe kom je nu op het dak?
We vroegen het aan een conciërge:
Vrij simpel! Als je naar de E3 gang gaat zie je aan
je rechterhand een deur met B die als het goed is

op slot is. Als je via die deur naar binnengaat zie
je nog wat andere spullen maar ook nog een deur,
met daarvoor verzekering die je verplicht aan moet
voordat je het dak op gaat. Vanaf daar kun je het
dak op. Wil je naar het andere dak? Moet je eerst
omhoogklimmen en dan helemaal over het dak
naar het andere dak lopen. Ik zou het niet willen,
dat weet ik wel.
Waar zijn al die deuren voor in C3 en E3
die altijd op slot zitten?
We vroegen het aan meerdere mensen:
Op E3 zit dus de deur waarmee je naar het dak kunt.
De overige deuren zijn kantoren waar docenten
kunnen werken in alle rust. Verder wilden de leraren
er niet te veel over zeggen. Misschien zitten er nog
wel ander geheimen gangen wie weet?
Dit is wat ik heb kunnen vinden, maar ik weet
zeker dat dit nog niet alles is. Dus misschien als je
nieuwsgierig genoeg bent ontdek je zelf nog wel
een geheime gang of deur. 
•
Geschreven door Jesper
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Een dag uit het leven van...
een Examenleerling!

Je dumpt je tas, jas en telefoon in je kluisje en onhandig probeer je al de toegestane hulpmiddelen
vast te houden. Binas, een dik woordenboek, etui, rekenmachine, waterfles en nog wat te eten. En sinds Cito
is gaan besparen op nietjes, is een nietmachine ook geen overbodige luxe geworden.

¶

Je zet twee passen en bedenkt je dat je kluisjespas nog in je kluis hebt laten liggen. Dat wordt dan maar de
conciërge lief aankijken over drie uur.

¶

Je zit keurig vijftien minuten vóór aanvang op je plekje. Één persoon is er nog niet. “Hij heeft nog 3 minuten!”
hoor je hier en daar. Het is dan wel mooi om te zien dat de hele zaal opgelucht is als hij arriveert.

¶

Voor elk examen gaan we het ‘riedeltje’ weer even af. “Heeft er echt niemand meer telefoons in de zakken
of horloges om de pols?”

¶

Eigenlijk kan je Beekdal helemaal niet serieus nemen met die belachelijke microfoon voorin de zaal.
Was dat echt nodig? So extra…

¶

In ganzenpas delen een stuk of 3 mensen de opgaven en bijlagen uit. Hoera, ook een erratumblad!

¶

Een geluksgevoel gaat er door je heen als je ziet dat je vraag 22 mag overslaan.
Een 1,0 kan je in ieder geval niet meer halen! Optimistisch ga je aan de slag.

¶

Bij iedere subtiele blik die je de zaal in werpt, vraag je je af of je er niet verdacht uitziet.
De brandende blikken van de surveillanten in je zij bevestigen dit gevoel echter wel.

¶

Waar halen ze trouwens deze mensen (65+) eigenlijk vandaan? Bestaat er een online databank om
vrijwillige surveillanten in te huren?

¶

Je raakt telkens weer verbaast met de gekke vragencontexten die Cito weer eens heeft bedacht. Twee jaar
hadden ze de tijd en dan komen ze aan met onderwerpen als poeptransplantaties, malse varkensvlees en
baby’s met een overdosis aan melamine? Dat noem ik nou onkonstig gedrag, Cito.

¶

Je vraagt je af of het normaal is dat er zo veel leerlingen gaan plassen. En hoe zijn ze zo snel terug?
Dat waren letterlijk 10 seconden.

¶

De hele rit naar huis twijfel je wel of niet het correctiemodel te bekijken. Zodra je toch besluit een kijkje
te nemen, kan je eigenlijk alleen maar heel hard hopen op een gunstige N-term. Er rolt een traantje
over je wang.

¶

Leren voor het volgend examen? Nee joh, examenmemes bekijken!
Ontspanning is immers het belangrijkste in een examenperiode.
Geschreven door Hilal
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In gesprek met onze nieuwe rector
Niels van der Graaff
Geschreven door Roos

& Julie

Sinds 1 maart 2019 is Niels van der Graaff werk
zaam als ´de nieuwe rector´ op onze school. Wij,
van de Beeker, hebben hem geïnterviewd voor de
leerlingen om hem beter te leren kennen en zijn
ideeën over onderwijs en zijn plannen voor het
Beekdal Lyceum in kaart te brengen.
Meneer Van der Graaff is 52, komt oorspronkelijk uit Leiden
en heeft na een lange tijd van studeren altijd gekozen voor
het onderwijs! “Ik ben op mijn vijfde in Arnhem gaan wo
nen, heb hier de Montessorischool gedaan en daarna ben
ik op het KGL (de voorganger van het Beekdal) terechtge
komen, waar ik VWO heb gedaan. Ik heb gevoetbald bij
SML en raakte een enorme fan van Vitesse. Toen ben ik
op mijn 18e in Groningen geschiedenis én geneeskunde
gaan studeren. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de me
dische geschiedenis en daarna heb ik de keuze gemaakt
om de lerarenkant op te gaan.”
Vanwege weinig werk in Groningen, zette meneer Van der
Graaff zijn carrière voort in ‘t Gooi, waar hij werkte als do
cent geschiedenis. Daar vond hij, zoals hij zelf omschrijft:
wonderbaarlijk de liefde van zijn leven. Toen de kinderen
kwamen is hij samen met zijn vrouw verhuisd terug naar
Arnhem, waar hij getogen is. Na een carrière bij Maas
Waal in Wijchen en acht jaar werkzaam geweest te zijn bij
het Thomas a Kempis in de directie, kiest hij nu voor een
nieuwe uitdaging: het Beekdal Lyceum.
Wat wilde u, toen u nog jong was, worden?
Vroeger toen ik jong was? Nou, profvoetballer natuurlijk,
én brandweerman en dokter! Dokter ben ik ook bijna
geworden maar ik ben ook blij dat ik uiteindelijk de keuze
voor geschiedenis heb gemaakt.
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Was u een brave leerling? Hoe was u überhaupt als tiener?
‘Nou, ik was niet heel erg ondeugend denk ik.
Ik was wel lui. Ik heb me ook wel in heel veel lessen
verveeld moet ik zeggen. Maar ik heb ook wel heel
erg genoten van docenten die ertoe deden. Ik was
niet heel braaf, maar goed, in die tijd was er ook altijd
een enorme je/jij-cultuur met docenten. Dus ik heb wel
een leuke, wat brutale, maar ook lieve jeugd gehad. En
anders moet je het maar even aan mevrouw Haggenburg
vragen, want die heeft mij nog lesgegeven.’
Wat is het gênantste wat u in het onderwijs ooit heeft
meegemaakt?
Het gênantste? Eh, oh jeetje... Ik kan me herinneren dat
ooit me meteen wel duidelijk werd hoe men in ‘t Gooi
tegen het onderwijs daar aankeek. Dus na mijn eerste
les aan een of andere brugklas zei een leerling tegen mij
‘Meneer Van der Graaff, wat doet u in het onderwijs? U
heeft capaciteiten.’ Toen dacht ik, ‘oe, dat is toch wel heel
erg als mensen zo naar het onderwijs kijken.’
Maar dat heeft u er niet van weerhouden om verder te
gaan in het onderwijs?
‘Nee, want ik vind het echt heel gaaf juist. Ik denk dat je
ertoe kunt doen tussen je 12e en je 18e levensjaar, toch
vinden achteraf mensen dat vaak niet de gelukkigste peri
ode van hun leven. Als er van alles gebeurt en je er dan
echt kunt zijn voor mensen, ze kunt helpen om iets goeds
te gaan doen of ertoe te gaan doen in het leven dan vind
ik dat heel gaaf.

Als u kon tijdreizen, naar welke tijd zou u dan gaan?
En welk advies zou u uzelf dan geven?
Ik ben wel echt een klassieke historicus. Dus hoe verder
terug, hoe liever. Ik zou dan wel graag naar het oude
Egypte reizen. Ik zou mezelf dan wel de tip geven om uit te
kijken voor krokodillen, want die Nijl, da’s levensgevaarlijk.

Meneer van der Graaff,
wat doet u in het onderwijs?
U heeft capaciteiten!

Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen in
uw carrière?
Het beste advies was om geschiedenis te gaan studer
en. Op de middelbare school was ik niet tevreden over
hoe het gegeven werd dus ik had het niet gekozen. Toen
iemand tegen mij zei: ´Wat vind je nou echt leuk?´, kwam
daar geschiedenis uit. Geschiedenis heeft me wel veel
gebracht in het leven; want ik houd van verhalen, ik houd
van romantisering, ik houd van lezen en het heeft me
uiteindelijk ook in het onderwijs gebracht.

Stel het Beekdal Lyceum was een politieke partij,
met welke partij zou u dan onze school identificeren?
Volgens meneer Van der Graaff kun je onze school niet
met één bepaalde partij identificeren. Het onderwijs is,
zoals hij zegt, ´breed´. Bovendien zou een school niet één
politieke partij mogen uitstralen. In het onderwijs gaat
men uit van kansen en ontwikkeling. Havo-vwo-leerlin
gen worden hoog opgeleid, dus wij, leerlingen, krijgen
een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
“We willen jullie leren om met leiderschap om te gaan,
initiatief te tonen, maar ook om naar elkaar om te
kijken. In het onderwijs zit dus ook een sociale compo
nent: het solidariteitsbeginsel. Maar ook ´voor jezelf
gaan´ om je maximaal te ontwikkelen.” Dit als geheel
heeft meneer Van der Graaff nog niet in één politieke
partij gevonden. Het onderwijs heeft een liberaal (ga
voor jezelf) en sociaal (zorg voor anderen) aspect. “De
wereld heeft empathisch leiderschap nodig, mensen
die koers kunnen houden en dit ook durven, maar ook
weten dat er veel anderen zijn met wie je rekening
moet houden. Dat we samen de maatschappij maken
>
én invullen.”

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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Wat was de aanleiding om over te stappen van
directeur op het Thomas naar rector op het Beekdal?
Ik hou heel erg van onderwijsvernieuwing en van een
onderwijsconcept bouwen waar leerlingen en docenten
samen mooi onderwijs maken. Bij het Thomas is dit ge
lukt en toen het Beekdal voorbijkwam, leek het mij een
gave kans om hier mijn steentje aan bij te dragen. Op het
Beekdal ligt een goede basis om verder uit te denken. In
het onderwijs moet je dingen altijd samendoen, vandaar
ook het belang dat leerlingen hierin meedenken en par
ticiperen. Ik ben dus veel aan het luisteren en kijken om
zo de toekomst invulling te kunnen geven.

Wat gij niet wil dat u
geschiedt, doe dat ook
een ander niet.

Wat is het grootste verschil met het Thomas,
behalve de plafonds?

Wat was uw eerste indruk toen u op deze school kwam?
Ik vond het een heel leuke school en ook grappig dat als
je binnenkomt je meteen tussen de leerlingen staat.
Wat me hier ook opvalt is dat het hier zo laag is (de
plafonds). Met het Thomas verschilt het wel 1,5 meter.

Het grote verschil is de grootte, ongeveer 1800 leerlin
gen, dat is toch 500 meer dan de 1300 die hier zitten.
Ook wordt over het Beekdal algemeen gezegd: Hier word
je gezien. Op het Thomas is dat natuurlijk ook zo, maar
op het Beekdal wordt dit anders ‘gevoeld’.

Wat vindt u ervan dat je de eerste twee leerjaren kiest
tussen óf sport óf cultuur?
Ik denk dat het voor het Beekdal heel gaaf is als je met
een sport/cultuurprofiel talenten van leerlingen aan
boort, die ze vervolgens kunnen gebruiken. We willen als
school drie dingen: kennis meegeven, mensen vaar
digheden geven zodat ze succesvol in het WO en HBO
kunnen instromen, maar ook het empathische verhaal
waarbij we willen dat mensen leren om met elkaar om
te gaan, samen te werken en samen op te trekken. En ze
daarnaast hun lat hoog leggen. Ik denk dat je met sport
en cultuur dit kunt bereiken en het een middel is om
mensen te laten doen wat ze graag willen, zich kwets
baar op te stellen, zich veilig te laten voelen en zelfver
trouwen en creativiteit te ontwikkelen. Dit is precies wat
we in de maatschappij nodig hebben.

Zijn er nu al zaken die u zou willen veranderen aan deze
school? De plafonds (er wordt gelachen). Het Beekdal
is een mooie school. Er hoeven niet direct grote zaken
aangepakt te worden. Maar wat ik vooral van docenten
en leerlingen hoor: ‘Organiseer goed’. Dit is dus iets om
met elkaar in gesprek over te gaan en te verbeteren.
Wat is uw levensmotto of waar gelooft u in?
Ik denk dat alles én alle wereldreligies en omgangsvor
men terug te voeren zijn op het Oudhollandse: wat gij
niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
En waar ziet u uzelf over tien jaar?
Hier denk ik, ik heb echt wel mijn hart verpand aan het
middelbaar onderwijs. Wat je begint moet je proberen af
te maken.
•
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HOROSCOOP
Wil jij weten wat je dit jaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden!
Kijk snel naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.
Geschreven door Ram &

Kreeft

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Het enige wat we zeker
over jou weten, Schor
pioen, is dat jij nu de
schoolkrant aan het lezen
bent.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Jouw magister bestaat uit bijna
alleen maar zwarte cijfers, dit zal
in de toekomst keren, het rode
tijdperk breekt aan.

Vis
20 februari – 20 maart
Sorry, je gaat dood! Maar
nu nog niet. Dit gebeurt wel
binnen 73 jaar, 5 maanden en
8 minuten.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Wat ben jij lief! Ga door
met lief zijn. Wees lief naar
iedereen.

Waterman
21 januari – 19 februari
Het is belangrijk dat jij
je emotionele rust vindt.
En ook je fysieke. Advies:
ga eens goed slapen.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Je bent een tweeling, maar
toch voel je je alleen.
Binnenkort zal jij je weder
helft vinden.

Boogschutter
23 november – 21 december
Je leven is altijd al troebel
geweest, de sterren kunnen
zeggen dat het eindelijk hel
derder gaat worden.

Stier
21 april – 20 mei
De sterren zeiden dat je iets tegen
gaat komen. Iets grijs. Wat ze
daarmee bedoelen? Daar kom je
snel genoeg achter.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Je staat in vuur en vlam door
iemand, helaas is de brand
weer nergens te bekennen.

Steenbok
22 december – 20 januari
Je wil je stoute schoenen
aantrekken, helaas zitten de
veters in de knoop. Misschien
een andere keer dan maar
weer.

Maagd
23 augustus – 23 september
Wat leuk, de sterren zeiden iets
over jouw liefdesleven! Een
beetje negatief was het wel…

Ram
21 maart – 20 april
Je leven gaat altijd al bergopen bergafwaarts, je zit nu in
zo’n dal dat het vanaf hier
alleen nog maar bergopwaarts
kan gaan.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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MISPLAATSTE TERM

sociale media
Social media, we kennen ze allemaal en gebruiken ze dagelijks.
Toch beweer ik dat Whatsapp,
Snapchat en Instagram ontzettend
a-sociaal in plaats van sociaal zijn.
Het zijn egoïstische media. Het

Social media creëren een wereld voor diegenen
die niet geliefd durven te zijn, geen liefde durven
te geven en die onzeker zijn. Ze vormen een manier
om het echte leven te ontwijken, ruzies te vermij
den en ongemakkelijke situaties te voorkomen.

plaatsen van foto’s van jezelf en

HET IS WAARDEVOL OM

comments als “love you babe”,

EEN GOED GESPREK

“hot” en “cute” zijn alleen maar

TE VOEREN MET IEMAND

bedoeld om je eigen ego te strelen. Want wees eerlijk: Wanneer
zeg jij nou tegen je beste vriend of
vriendin: “Ik houd van je, schat”?
Daar zijn Nederlanders veel te

Social media zijn niet sociaal! Je wordt er onze
kerder van dan je al was en onder ons: word jij
blij van het kijken naar de perfecte levens van
anderen?

praktisch en degelijk voor.
Geschreven door Julie

Communiceren is lastig, dat weet ik. Maar in deze
tijd wordt het alleen maar lastiger als je het bijna
nooit meer doet. Het is waardevol om een goed
gesprek te voeren of een betere band met iemand
te krijgen. Communiceren is écht, tastbaar en
bijzonder. Laten we deze schitterende capaciteit
niet van ons afnemen door een veel te slimme
niet-gevoelsmatige app.

Stop ego-apps, begin met leven!
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JEUGDFOTO’S

VAN DOCENTEN

Wat een schatjes! En ze zijn niet veranderd! Wie is wie?
Je kunt kiezen uit: Mevrouw Simons & Meneer van den Wijngaart

Antwooorden: links mevrouw Simons, rechts meneer van den Wijngaart
VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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+

FORMATIEVE

meningsverschillen
Dit is een stukje over de meningsverschillen tussen docenten en
leerlingen over het formatief lesgeven. Formatief lesgeven is een
nieuwe manier om les te geven. Er zijn nu twee formatieve klassen
op het Beekdal Lyceum. Bij formatief lesgeven krijg je geen cijfers,
maar de beoordelingen verkenner, beginner, gevorderde of expert
en een stukje feedback. Wij willen in dit stukje graag de menings
verschillen laten zien.

WAT ZIJN DE VOORDELEN
VAN FORMATIEF LESGEVEN?

+
1

Mevrouw Van Stratum
De leerlingen kunnen in eigen tempo werken.
Ze kunnen zich ook met zichzelf vergelijken. Ze
gaan dan zelf kijken naar “Wat moet en wil ik nog
leren?” We proberen ook duidelijk te laten zien
dat fouten maken mag, je wordt dus niet met een
cijfer afgestraft.

Mevrouw de Saxcé
Je leert de leerling beter kennen, want je schrijft
persoonlijke feedback voor elke leerling. Het
lesgeven bij een formatieve klas vind ik ook
leuker, omdat je met de klas gaat praten wat ze
de beste manier van lesgeven vinden. Als je iets
voorbereidt, krijg je daar ook feedback op van de
leerlingen. Ze denken ook echt mee om de beste
manier van lesgeven te vinden.

Jesper
Het is moeilijk om een voordeel te bedenken,
haha. Ik vind een voordeel van het formatief toet
sen dat je veel geschreven feedback krijgt en je

goed weet wat je goed en fout hebt gedaan. Je
kan ook van elk onderdeel een aparte beoordeling
zien, bijvoorbeeld vakkennis of concentratie.

Mex
Je kan een toets herkansen en als je de toets her
kanst, leer je daar weer van. Na de toets bespreek
je de toets en zo zie je duidelijk wat je goed en niet
goed hebt gedaan.
WAT ZIJN DE NADELEN
VAN HET FORMATIEF LESGEVEN?

Mevrouw Van Stratum
We hebben nog maar weinig kennis over en oefe
ning met het formatief lesgeven, daardoor moeten
we alles opnieuw leren. Er is een heel systeem
met cijfers om ons heen, dus dan zit je soms klem.
Mensen die er geen ervaring mee hebben, hebben
snel vooroordelen.
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2

–
ZOU JE NU OOK VOOR DE FORMATIEVE

4

KLAS HEBBEN GEKOZEN?

Jesper
Nee.

Mex
Ja, want het is een nieuw project.
WELKE BEOORDELING GEEF JE
HET FORMATIEF TOETSEN?

Mevrouw de Saxcé

Mevrouw Van Stratum

Ik heb te weinig tijd om feedback te geven en ik
zou meer tijd willen om gesprekken te voeren met
de leerlingen. Ik moet ook veel toetsen maken
en de voorbereiding van de les is langer. Met de
brugklas gaat het sneller, want daar hebben de
docenten al meer ervaring mee.

Beginner.

5

Mevrouw de Saxcé
Verkenner, maar ik vind mezelf een beginner/
gevorderde.

Jesper

Jesper

Verkenner.

Je kan niet duidelijk zien waar je staat door de
beoordelingen. Niet alle feedback en beoordelin
gen staan altijd op magister. Bij de cijferklassen
staat alles wel op magister.

Mex
Nu een gevorderde, maar aan het begin van het
jaar een beginner.

Mex
Het is niet echt duidelijk.

SCHOOL FORMATIEF WORDT?

3

–

ZOU JE WILLEN DAT DE HELE

Mevrouw Van Stratum
Ja, want het gaat dan meer om leren en
minder om presteren. Je kan dan goed je
eigen pad volgen.

Mevrouw de Saxcé
Ja, want de leerling maakt zo meer deel uit
van de les.

Geschreven door Amy

S. & Anniek

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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zomergerechten
MAKKELIJKE & LEUKE

Je kent het wel: het is mooi weer en je
bent veel buiten met vrienden. Maar je
moet natuurlijk wel goed blijven eten. Heb
je door alle activiteiten geen zin om te
koken of wil je wat alternatieve gerechten
uitproberen? I got you.
Hieronder vind je drie simpele en leuke
gerechten om te maken met vrienden of
om jezelf te verwennen.
Geschreven door Jitske

BBQ twists

Probeer er in plaats van vlees eens wat groenten
op te leggen.
Benodigdheden
Voorgesneden ananas
Paprika
Courgette
Kruidenkaas
Spiesstokjes (metaal of hout)
Bereiding
Snijd de paprika in reepjes, houd rekening met de
pitten en zorg dat je ze hebt verwijderd.
Spies de stukjes ananas aan een stokje.
Was de courgette en snijd hem in schijfjes.
Besmeer de helft van de courgetteschijfjes met
een laagje kruidenkaas, leg hier vervolgens een
niet besmeerd schijfje bovenop en druk het schijfje
iets aan zodat je zeker weet dat de schijfjes goed
op elkaar zitten.
Leg alles op de BBQ en geniet ervan!

16          VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM

Broodje walnoten,
brie & honing

Een heerlijke baguette uit de oven, dient als lunch
of avondeten.
Benodigdheden
Kleine afbakbaguettes
Brie
Walnoten
Een spuitfles met honing
Bereiding
Snijd de baguettes horizontaal door midden.
Beleg beide helften met brie.
Duw wat walnoten in de brie en eromheen zodat
ze er niet zomaar afvallen.
Spuit hier honing overheen naar eigen inzicht!
Volg de instructies op de verpakking voor het
verwarmen in de oven en eet smakelijk!

Tomaat &
mozzarella

Een fris gerecht voor tussendoor.
Benodigdheden
Pak verse tomaten
Twee bolletjes mozzarella
Basilicum
Bereiding
Snijd de tomaten in plakjes.
Giet het pakje met de mozzarella voorzichtig
af en snijd de mozzarella in plakjes.
Leg om en om een plakje tomaat en mozzarella
op een groot bord.
Strooi wat blaadjes basilicum over de
tomatenmozzarella en serveren maar!

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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VRIENDSCHAP
Waarschuwing: Deze tekst is zeer zweverig!

oefening voor je aankomende en

“Ik geloof er heilig in dat ik niet de

andere (al bestaande) vriend

persoon zou zijn geworden die
ik nu ben als ik jou niet had

schappen. Onthoud: het is

ontmoet.” Een appje dat ik

oké om mensen achter je

laatst naar één van mijn beste

te laten als jij je niet meer

vriendinnen stuurde. Vriend

goed voelt bij een vriend

schappen zijn soms echt van

schap. Ook voor het hebben
van dat gevoel heb je waar

onschatbare waarde, vooral als

schijnlijk een heel goede reden.

je elkaar helpt, verbetert en weet
aan te vullen.

Terugkomend daarop: ruzies en discussies zijn ob
Zulke vriendschappen zijn zeldzaam. Koester ze,

stakels die je vaak zult tegenkomen. Helaas, maar

echt. Hoe bijzonder is het dat je niet eens iets

waar: dat zul je altijd houden, hoe oud je ook

hoeft te zeggen en dat iemand je begrijpt. Dat je

bent. Wat je wel kunt veranderen, is de manier

met een handjevol woorden een heel verhaal kan

waarop je discussies voert. De beste tip die ik ooit

overbrengen en dat vrienden precies weten hoe

daarover heb gekregen luidt: “Discussieer niet om

jij je voelt. Het is bizar dat vrienden je soms beter

jouw punt duidelijk te maken, maar om de ander

kennen dan dat jij jezelf kent, toch? Als jij zo’n

te begrijpen.” Een beetje zweverig is het wel, maar

vriendschap hebt, wees dan trots op hoe goed de

het is ook heel effectief. Probeer elkaar te begrijpen

band is die je met iemand hebt.

en dingen uit te praten, de kans is groot dat je
vriendschap dan alleen maar versterkt.

Er zijn ook vriendschappen die een minder
Vriendschappen: ze kunnen verdraaid

goede afloop hebben, dit om allerlei re

lastig zijn, maar vooral ook heel leuk.

denen. Het verbreken van vriendschap
kan nogal wat pijn doen, maar het is

Ik zei het in het begin al: koester ze.

oké. Het is eigenlijk nooit iets slechts.

Doe iets liefs voor je vriend(-in).

Er is waarschijnlijk een heel goede

Vraag ze hoe het met ze gaat, stuur

reden dat jullie geen vrienden meer

ze wat liefde of trakteer ze op

zijn. Het geeft niet, want je hebt het

Jumbo (dan weet je dat het echte

samen leuk gehad. Waarschijnlijk

vriendschap is). 

heb je tijdens de “break-up” ook heel
veel van jezelf geleerd, over hoe je
op dingen reageert, met dingen omgaat
en hoe je dingen beter kunt doen. Zie het als een

Geschreven door Brit
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•

LUXEPROBLEMEN
Geschreven door Marin

& Sophia

07.00

PIEP PIEP ugghhh.... nee niet alweer die wekker, wie heeft dat ding uitgevonden. Ik kan vast wel nog ff blijven liggen.

07.15

‘'Ja mam ik kom er al aan!’', ohh help nu snel omkleden en opfrissen, anders ben ik straks nog te laat.

07.20

Wat ben ik mijn moeder dankbaar dat ze mijn ontbijt heeft gemaakt,
nu lekker smullen!

08.05

Aangekomen op school met die veel te zware rugzak, doe je wat boeken in je kluisje en hang je je jas aan de kapstok.
Je kijkt op Magister: “Yes C1!”. Maar één trap en je bent er, fijn!

1ste uur

Deze les is zo saai! Je pakt je pen en gaat ermee tikken. OEPS! Hij vliegt helemaal naar de andere kant van het lokaal...
Niemand is zo aardig om de pen terug te gooien dus je moet helemaal zelf lopen...

2de uur

Oké nu heb je aardrijkskunde in E3. Je moet dus al die trappen op, door een stroom met mensen. OEF! Eindelijk,
je bent er, helemaal uitgeput, maar je hebt het gered.

Pauze

Rennen! Door die stroom met mensen, naar het atrium voor de beste plek. Bijna alles is vol, dat wordt weer
opgepropt zitten op dat ene kleine bankje....

3de uur

Deze les moet je werken op een laptop. Je opent de laptop en jawel.... hij staat op afsluiten. Terwijl iedereen al bezig
is met de opdrachten, probeer jij nog steeds die ene laptop aan te krijgen.

4de uur

Uitval! Je besluit naar de Jumbo te gaan met wat vrienden/vriendinnen. Wie heeft ooit die bult voor de Jumbo uit
gevonden? Vraag je je af. Je komt terug met chips en broodjes en besluit buiten te gaan zitten, omdat het zulk lekker
weer is.

Pauze

Je moet nog even wat boeken uit je kluisje halen, helaas waren meer
mensen dat van plan. Jij moet ook weer degene zijn die zijn kluisje
helemaal achteraan heeft, na drie keer heen en weer rennen en wat
mensen aan de kant duwen is het je dan eindelijk gelukt!

5de uur en 6de uur

Je hebt gym, in de houten gymzaal.
Je komt in de kleedkamer, nergens plek.
Weer op de grond omkleden, wat heb je het toch zwaar...

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 

19         

STICKERS

HOEVEEL
ZIJN JE
SCHOOLSPULLEN WAARD?
1
1
2
3

Zijn je boeken gekaft?
Sticker: kaften?! Wat is dat?
Stickers: nou… mijn boeken waren ooit gekaft.
S tickers: ja, en als mijn kaftpapier ooit scheurt
fix ik het gelijk met plakband.

2 Is je etui in orde?
1 S ticker: ach, ik leen wel een pen als het echt
nodig is.
2 Stickers:

paar pennen ergens in mijn tas,
dat is toch genoeg.
3 S tickers: mijn etui zit helemaal vol zodat ik
genoeg pennen heb om uit te lenen.
3 Heb je elke dag al je boeken bij je?
1 S ticker: ik heb alleen de boeken bij me van de
vakken waarbij de docent het in magister zet.
2 Stickers: ik probeer mijn boeken mee te nemen
maar soms vergeet ik gewoon een boek.
3 S tickers: ik denk altijd dat ik mijn boeken ben
vergeten maar ik heb ze altijd allemaal bij me.

Geschreven door Amy

4 Hoeveel schriften heb je?
1 S ticker: één schrift voor alle vakken is toch genoeg.
2 Stickers: voor elk vak een schrift om erin te tekenen.
3 S tickers: voor elk vak minimaal één schrift maar vaak
ook twee.
5 Wat voor een schooltas heb je?
1 S ticker: een effen Eastpak in een simpele kleur zoals
iedereen.
2 Stickers: een goede tas die nog jaren mee kan zodat
ik er niet nog eentje hoef te kopen.
3 S tickers: het maakt mij niet uit wat voor een merk
zolang hij maar apart is.

Meest
e 1 stic
ke r :
Schools
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e
j
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s
eruit z
choolien.

S.
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Gemaakt door Tim
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HERKENBAAR...

OP VAKANTIE
1.

In het vliegtuig kun je niet slapen, omdat de persoon naast je snurkt
en stinkt, maar hierdoor ben je wel gelijk van je jetlag af. :)

2.

Als je telefoon tijdens het kampeertochtje is leeggeraakt en je hem
nergens kunt opladen.

3.

Wanneer je hele vriendengroep lekker in het zuiden zit en jij als
enige in Nederland bent overgebleven. Boring!!!

4.

Als je in het buitenland bent met een andere valuta en je weet niet
hoeveel 1 euro is en dus veel te veel betaalt.

5.

Als je verblijft naast iemand die kaartjes heeft gekocht voor een
pretpark en ze aan jou geeft, omdat diegene niet meer gaat.

6.

Je wilt graag naar een festival maar je ouders beslissen om lekker in
de natuur te wandelen. Gezellig jongens!

7.

Wanneer de auto langs de kant moet worden gezet, omdat je zó
ontzettend misselijk bent van 4 uur lang Netflixen op hobbelige
bergwegen.

8.

Wanneer de parksecurity om 1:00 ‘s nachts langs je vakantiehuisje
komt posten, omdat jij en je nieuwe vrienden veel te harde
muziek draaien.

9.

Je bent in een enorm getto terecht gekomen, omdat de TOM TOM
weer eens vast liep..
Oh ieuw er komt een zwerver naar je auto!

10. Je zit brullend in de auto terug naar Nederland, omdat je nooit
meer je vakantieliefde zult zien! AAAH
Geschreven door Miki
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dankwoord
Lieve Leerlingen,
Wat is het schooljaar achteraf toch weer snel
gegaan! We mogen trots zijn op onszelf, onze inzet
en inspanning, maar ook op onze leraren, ouders en
vrienden. Zonder hun steun hadden we niet zoveel
bereikt als nu, of je wel of niet bevorderd bent naar
volgend schooljaar. Nieuwe ervaringen, inzichten
en kennis die we de rest van ons leven zullen mee
nemen. Dus straks kunnen we dan eindelijk onze
koffers inpakken en gewoon weggaan naar die leuke
camping of dat tropische anti-stress paradijs!

Maar vooral mijn dank aan onze leuke en gezellige
redactie! Dankzij jullie kan deze prachtige en uit
nodigende schoolkrant nu voor je neus liggen (ik
stop hem gewoon in mijn koffer om te lezen op de
zwembadrand in Zuid-Frankrijk). Daarnaast speciale
dank aan Hilal en Siebe, jullie hebben mij niet alleen
gesteund en geholpen met het schoolkrantproces,
jullie zijn ook
helexxxxx
goede vrienden geworden.
Geschreven
door

Ik wil jullie namens de hele redactie succes wensen
voor Beekweek 4. We staan allemaal al voor de eind
streep, maar hoeven nu alleen nog een laatste keer
onze voet op te tillen en gas te geven. De komende
zes à acht weken hoeft dat (gelukkig!) niet meer.
You got this!

Maar nu is het echt bijna tijd voor vakantie vieren!
Volgend schooljaar kan je weer een Beeker lezen die
is opgedoken uit de Caraïbische zee, op de top van
de Himalaya heeft gelegen, opgevreten is door een
krokodil in de Amazone en per postduif uit Amster
dam is aangekomen op het Beekdal Lyceum.

Ik wil de volgende mensen bedanken. Meneer Uden
en meneer Buijs, zonder hen hadden we nooit
artikelen kunnen plaatsen zonder spellingsfouten.
Ook wil ik Marjorie Specht bedanken: zonder haar
hadden we nooit de mooiste vormgeving gehad van
alle schoolkranten uit Arnhem en omgeving!

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Verder wil ik alle geslaagden feliciteren en succes
wensen met hun vervolgopleiding en toekomst!

Namens de hele redactie,

Julie van Kerkhoff
Eindredactrice de Beeker
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VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Beekdal Lyceum

•

Bernhardlaan 49

•

6824 LE Arnhem

•

026 320 98 20

•

www.beekdallyceum.nl

