Tante Lilo
heeft de beste adviezen! Heb jij een
dringende vraag?
Kijk snel op blz. 13
BEEKDAL ACTUEEL!
DE NIEUWSTE ITEMS!

!

Bij welke docenten
hebben wij gegeten, en
hoe was dat?

Van de redactie
Guess who’s back? Back again, de Beeker is back,
tell a friend!
We willen alle nieuwe maar ook terugkerende leerlingen verwelkomen namens de schoolkrantredactie. Dit is de eerste schoolkrant van het jaar en
een nieuw jaar brengt ook nieuwe leden. Rozemarijn en Roos hebben zich bij de schoolkrant gevoegd.
Natuurlijk is iedereen welkom, dus als je interesse
hebt, kom er dan ook bij!
We hebben weer ons uiterste best gedaan om
nieuwe inspiratie op te doen en stukjes te schrijven.
Ook willen we jullie er nog een keer aan herinneren
dat ons doel dit jaar is vier schoolkranten uit te
brengen.
Wat je zoal kan lezen in deze schoolkrant is de totstandkoming van een uiterst zeldzame glossy ‘Henk
Velten’.
Heb je altijd al willen weten hoe het is om bij een
leraar te eten? Siebe en Hilal namen plaats aan de
eettafel van meneer Moedt en mevrouw van Stratum. Hier aaien zij hun konijntjes en bespreken ze
alle details over het liefdesleven.
Natuurlijk zijn de vaste rubrieken Dilemma Dinsdag
en Beekdal Actueel aanwezig.
We komen in deze schoolkrant ook te weten hoe
het is om een CTO-leerling te zijn.
Wij hebben als redactie de mogelijkheid gekregen
om een interview te gaan doen met Sander Dekker.
Hij is de staatssecretaris van onderwijs, maar daarover zullen jullie meer te weten komen in de volgende schoolkrant.
“Je wilt met me trouwen? Nee, volgende vraag.” Dat
zei meneer Oosterloo toen Hilal vroeg om een
babyfoto. Wil je meer grappige uitspraken? Lees dan
vooral verder.
Veel leesplezier!

Isa & Rozemarijn
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Wat iedere leerling doet!
1200 leerlingen. Ieder een eigen ziel, een
eigen mening en eigen gewoontes. Toch zijn
er wel dingen die al die honderden leerlingen
hetzelfde hebben.
1. Je drukt meerdere malen op het Cknopje van je rekenmachine omdat het
dan beter gewist is.
2. Je drukt meerdere keren op ‘opslaan’,
omdat het dan écht goed is opgeslagen.
3. Je krijgt je handen nooit helemaal droog
onder de droger. Uiteindelijk veeg je de
rest
maar af aan je broek.
4. Je gaat het liefst naar de wc’s in C3. Die
zijn nu eenmaal schoner…

6. Je bent opgelucht als je hoort dat je medeklasgenoten ook nog niet zijn begonnen met leren voor de toets.
7. Je vindt de middelbare school stom,
maar fantaseert wel over het studentenleven.
8. Je belooft jezelf om je kluisje geordend
te houden, maar aan het einde van de
dag dump je er toch alles in.
9. Je verbaast je over je aantekeningen. “Ik
kan zelf niet eens lezen wat ik hier heb
geschreven.”
10. Je voelt je niet meer compleet als je gescheiden wordt van je maatje.
Hilal Demirel

5. Om de tien minuten kijk je hoe lang de
les nog duurt. “Tien minuten geleden
duurde het ook nog 30 minuten!”
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Het schoolorkest
Nadat het culturele imago van onze school al verbeterd was door de schoolband Creek Valley (thanks
mr. Brouwer), gaan we nu nog een stapje verder. Voor wie het nog niet weet: binnenkort krijgt het
Beekdal Lyceum een eigen schoolorkest!
Ik heb het genoegen gehad om een interview te mogen houden met de bedenker en oprichter van het
orkest, docent muziek Ewout Dercksen.
Om mee te beginnen, wat bracht jou op het idee van een schoolorkest?
Ik zat er al een jaar mee dat we geen mogelijkheid boden aan leerlingen die een ander instrument
spelen dan de gebruikelijke popmuziekinstrumenten zoals gitaar, drums en dergelijke, om met anderen
samen te spelen in een band of orkest. Een tijdje geleden speelde ik met de Guus Tangelder Bigband
in Nijmegen samen met het orkest (leerlingenband) van het Gymnasium in Nijmegen in een zgn. dubbelslagconcert. Toen ben ik op het idee gekomen om op het Beekdal een orkest te starten en ben ik
meteen naar de rector gestapt om mijn plan voor te leggen. Hij was meteen enthousiast en daarom ben
ik dit jaar begonnen.
Heb je al plannen voor het schoolorkest? Bij wat voor gelegenheden zal het optreden?
Ik ga er vanuit dat we op de Open Dag spelen en bij de voorstellingen van “De vrouw met de baard”.
Misschien kunnen we ook een keer met eerdergenoemde bigband een dubbelslagconcert spelen in
Luxor. De plannen zijn er nu op gericht om muzikaal te groeien en daarna kijken we verder wat voor
leuke dingen er te doen zijn. Een uitwisseling met het jongenskoor dat laatst op school was lijkt me
superleuk.
Hoe is het tot stand gekomen dat het schoolorkest zal spelen bij de opvoering van het schooltoneelstuk De vrouw met de baard?
Na een gesprek met mevrouw Haasjes bleek dat we beiden vonden dat er iets meer moest gebeuren
met het cultuurprofiel van onze school. Een grote voorstelling leek ons een mooi project. Inmiddels is
mevrouw Haasjes te druk met het geven van trainingen en heeft mevrouw Gutmanis het overgenomen.
Wat voor instrumenten vind je eerder in een orkest dan bijvoorbeeld in een band?
De instrumenten die je niet zo snel in een band ziet maar wel in een orkest passen zijn bijvoorbeeld
viool, cello, klarinet, saxofoon, trompet, trombone, fagot, bugel, contrabas, dwarsfluit.
Hoeveel mensen zitten er in jouw ideale schoolorkest?
Ik wil nog wel groeien naar minimaal twintig muzikanten. We zitten nu op
14 als iedereen er is. Er mag nog wat bij. Als je een van de bovengenoemde
instrumenten speelt mag je je nog steeds melden.
Hebt je al een naam in gedachte.
Nee, nog niet. Misschien weet een van de lezers een leuke naam.
Zoek je nu nog mensen? Welke instrumenten moeten die dan kunnen spelen?
Behalve de eerder genoemde instrumenten kan er ook nog een percussionist en een gitarist bij.
Hier hebben jullie het van de man zelf, beste Beekdallers! Spelen jullie een van de bovenstaande instrumenten en wil jij graag bij het schoolorkest? Stuur dan een mail aan e.dercksen@beekdallyceum.nl
en geef aan welk instrument je bespeelt!
Zijn er nog suggesties voor de naam van ons nieuwe orkest, mail deze dan naar de Beeker!
Thom Prins
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Ontdek je plekje!

Iedereen heeft wel vakken waar hij of zij goed in is. Ben jij altijd al benieuwd geweest welke vakken bij
jou passen? Maak de quiz en kom er achter.
Welke vakken spreken jou het meest aan?

Wat vind je het leukste dier?

Wiskunde en natuurkunde
Drama en beeldende vorming
Tussenuur
Geschiedenis en Engels
Gym en BSM (bewegen, sport en maatschappij)

Luiaard
Jaguar
Uil
Pauw
Papegaai

Wat voor type docent spreekt jou het meest
aan?

Welke van de onderstaande spelletjes zou je
het liefst spelen?

Een docent die sportief is
Een docent die veel (onzin) praat in de les
Een docent die er nooit is
Een docent die je veel zelfstandig opdrachten
laat maken
Een docent die je veel vrijheid geeft

Woordzoeker
Agar.io
Hints (uitbeelden)
Sudoku
Just dance (Wii)

Waar zou je het liefst naartoe gaan voor een
schooluitje?

Hoe werk je het liefst?
Klassikaal
Zelfstandig
In groepjes
Niet
Dat verschilt per vak

Een mountainbike clinic
Naar het oorlogsmuseum
Alles is beter dan school
Science museum Delft
Naar het Rijksmuseum in Amsterdam

Welke van de onderstaande beroepen past
het best bij jou?

Wat doe je in je tussenuur?
Pianospelen in het atrium
Naar de jumbo gaan
Huiswerk maken
Bijkletsen met mijn klasgenoten
Voetballen

Geen idee, wil eigenlijk helemaal niet werken
Journalist
Wetenschapper
Acteur/Actrice
Profhockeyer

Wat lees je het liefst?

Welke van de onderstaande dingen doe je het
liefst in je vrije tijd?

National Geographic
Sport tijdschriften
Romeo en Julia
Literatuur geschiedenis
Lezen = saai

Schilderen
Sporten
Op de bank zitten en chips eten
Verhalen schrijven
Moeilijke puzzels oplossen

Karlijn, Maaike & Cathelijne
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Meeste rood:
Jij bent echt een talenmens. Voor Nederlands, Engels,
Frans en Duits haal je hele goede cijfers. Later wil je graag
iets in de journalistiek gaan doen. Literatuurgeschiedenis
lezen en musea bezoeken vind je super leuk om te doen!

Meeste groen:
Jij houdt van exacte vakken. Je vindt het fijn om
in de les zelfstandig te werken. Je wilt altijd
goede cijfers halen zodat je later iets in de
wetenschap kan doen. Moeilijke berekeningen
en problemen oplossen is helemaal jouw ding!

Meeste zwart:
Jij bent echt een luiaard. Op school doe je
helemaal niets. Het liefst zit je de hele dag te
gamen en chips te eten op de bank. Op school
heb je het liefst de hele dag tussenuren, zodat
je lekker kan hangen bij de Jumbo!

Meeste paars:
Jij bent een creatief type. Je bent goed in drama,
muziek en beeldende vorming. Jouw droom is later
een schilderij te mogen schilderen dat in het Rijksmuseum mag hangen. Jij gaat later de wereld
veroveren!

Meeste blauw:
Sporten is helemaal jouw ding. Als je fanatiek bezig
bent kun je lekker je hoofd leeg maken. Van voetballen tot Just Dance, je vindt alles leuk zolang het
maar actief is. Later wil je heel graag meedoen aan
de Olympische spelen!
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Kunst op het Beekdal
Het Beekdal staat er wel een beetje om bekend dat het een heel creatieve
school is. Dat klopt, je kan de kunst overal terugvinden of je het nou wilt of
niet. Er is zelfs zo veel kunst te zien dat je het je niet meer realiseert.
Laat ik beginnen bij de kluisjes, onze nieuwste aanwinst. Ze zijn ontworpen
door leerlingen uit de 5de klas van vorig schooljaar. Iedereen was wel een
beetje uitgekeken op de rode onoriginele kluisjes… en bovendien zijn ze nu
ook veel handiger als je het mij vraagt. Je gebruikt je leerlingenpasje om je kluisje
te openen met behulp van een scanapparaatje aan het begin van de rij kluisjes. Daarna heb je
8 seconden om naar je kluisje toe te rennen en hem open te doen, super simpel toch! Behalve als je je pasje kwijt bent. Elke ochtend zoek ik paniekerig
naar mijn pasje tot ik hem uiteindelijk vind, wat een opluchting!
De muur in het halletje op weg naar de G-lokalen. Ja, ik weet niet helemaal
wat ik daar van moet denken… Het is een muur, dat is een feit, maar wat er
op staat is een beetje een raadsel.
De kunst in het OLC. De vogeltjes op de deur,
dat is niet bepaald kunst maar ik wilde toch even
zeggen dat het leuk staat. Dat is waarschijnlijk
niet de reden dat ze er hangen, ik denk dat ze er
hangen zodat mensen niet tegen de glazen deur
aan lopen. Als je het OLC binnenloopt kijk je tegen een gigantische bruine muur aan met rozenbotteltjes (?!) en
wat gekleurde figuurtjes er tussendoor. Er hangt ook een groot
popartachtig schilderij aan de muur, het bestaat uit kleine vierkantjes en dat vind ik echt heel leuk. Ook hangen er lampjes boven de
“werktafels”, het lijkt alsof er weer die zelfde rozenbotteltjes/krullen in zitten. Tot slot hangen er ook hier en daar een paar gedichten, al die dingen vormen een mooi geheel.
Het atrium staat vol met kunst zoals de meesten van ons weten. Je ziet
het gelijk als je binnen loopt. Het leukste van het atrium vind ik de gele
trap en de piano.
De fietsenstalling is ook lekker kleurrijk, er is ook een hele creatieve
graffitimuur.
Onze school is lekker apart, niet zo’n saaie leerfabriek!
Isa Hooft
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Uitspraken van docenten
“Hij is zelf kaal en dan maakt Hij ook nog eens een
kale planning.” – meneer Todaro 2016
“Dat is zeker een prisma op mijn buik.” – meneer Coehoorn 2016
“Ze letten niet op de significantie in hun enthousiasme.” – meneer
Oosterloo 2016

“Ik snap dat ik woest aantrekkelijk ben.” – meneer
Oosterloo 2016
“Je wilt met me trouwen? Nee, volgende vraag.” –
meneer Oosterloo 2016
“En toen kwam de radio en toen kwam het schrift.” –
mevrouw De Kemp.
Hilal Demirel
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BEEKDAL ACTUEEL
Het nieuwe schooljaar is begonnen en er zijn weer
veel nieuwe ontwikkelingen in en om onze school.
Hier zijn de belangrijkste nieuwtjes voor jou op een
rij gezet.

Onze school krijgt zonnepanelen
Er komen zonnepanelen op onze school. Op 24 juli is de
definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend. Het is nog niet
bekend wanneer ze op onze school komen te liggen, wel is bekend dat we de
zonnepanelen ervoor zorgen dat 460 huizen een jaar lang gratis van stroom kunnen worden voorzien.

Topsporters in Rio
Dit jaar zijn er 15 topsporters die op het Beekdal hebben gezeten of er nog steeds op zitten naar de Olympische/Paralympische Spelen zijn gegaan. Dat is ook beloond met 3 medailles, 1 gouden en 2 zilveren. Een
gouden medaille en zilveren medaille voor Aniek van Koot (enkel- en dubbelspel rolstoeltennis) en een
zilveren voor Matthijs Büchli (baanwielrennen, keirin). We feliciteren hun met hun schitterende prestatie.

Schoolproductie en orkest
Nadat er vorig jaar al een schoolband is opgericht komt er nu ook een schoolorkest en een schoolproductie.
Als je dus goed een instrument kunt bespelen en wel in het schoolorkest wilt, stuur dan een mail naar:
e.dercksen@beekdallyceum.nl. Ook is er dit jaar voor het eerst weer een schoolproductie, het heet ‘De vrouw
met de baard’ en er zijn 18 rollen te vergeven. Als je graag in de schoolproductie zou willen spelen stuur dan
een mail naar: k.gutmanis@beekdallyceum.nl.

Opleiding tot trainingsacteur is gestart
De opleiding tot trainingsacteur is begin dit jaar van start gegaan. Vorig jaar zijn hier onder de leerlingen
audities voor geweest en degenen die zijn uitgekozen zijn dit jaar voor het eerst gestart met de bijeenkomsten.
Trainingsacteur worden houdt in dat je leert hoe je goed een klas na kunt spelen zodat een docent leert hoe
hij/zij goed met verschillende soorten klassen en leerlingen om moet gaan. Ook moeten de leerlingen naderhand feedback geven op de docent. Wij van de Beeker wensen ze veel succes met hun opleiding.

Meneer Todaro bij beste 5 van Nederland
Bij de verkiezing van docent van het jaar is onze leraar Frans, meneer Todaro, bij de beste 5 van Nederland
beland. Een prestatie om trots op te zijn, voor zowel meneer Todaro als het Beekdal Lyceum!

Anne van Dam succesvol
Oud-leerlinge Anne van Dam heeft in oktober het Xiamen International Ladies Open in China gewonnen.
Dit golftoernooi maakt onderdeel uit van de Ladies European Tour. Onze Arnhemse golfster verdiende met
deze overwinning maar liefst 45.000 euro. Hulde!
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BeekdalSportlight
Het Beekdal Lyceum is een sport en cultuurschool (als de borden me ten minste niet voor de gek houden).
Als ik door de gangen van het Beekdal loop zie ik veel leerlingen om me heen. Sommigen doen aan een
sport, anderen niet. Aan het uiterlijk zie je vaak niks bijzonders over de leerling, maar dan zijn er toch een
paar leerlingen die aan komen zetten met een “bijzondere” sport (ja, voetbal en hockey zijn ook heel bijzonder, maar die bedoel ik niet). Deze sporters met hun “bijzondere” sport lopen vaak stilletjes en onopgemerkt
door de gangen van onze school. Het is eens tijd dat het Sportlicht op eentje valt.
Sharon Jansen is een 4 VWO’er en een CTO-leerling. Haar sport en de BeekdalSportlicht van deze uitgave:
Tafeltennis
Naam: Sharon Janssen
Sport: Tafeltennis
Even voor de duidelijkheid, wat is het verschil
tussen een topsporter en een CTO-leerling?
Een CTO-leerling is een topsporter, maar de
meeste CTO-leerlingen wonen op Papendal.
Waar train je?
Op Papendal.
Waardoor begon je met tafeltennis?
Mijn opa en mijn moeder gaven training in een
club bij mij in de buurt en mijn zus en broer speelden ook, dus ging ik wel eens mee naar de trainingen en
toen vond ik het leuk en ben ik er zelf ook op gegaan.
Wat zijn de kwaliteiten die een goede tafeltennisspeler moet hebben?
Ik denk dat je doorzettingsvermogen moet hebben, maar ook goed mentaal moet zijn.
Speel je wel eens in teams of altijd alleen?
Ja beide, met de competitie speel je in een team en op internationale toernooien speel je ook een teamtoernooi.
Wat vind je het leukste aan deze sport?
Het is een heel tactische sport en dat vind ik wel het leukst aan tafeltennis.
Zijn er ook dingen die je minder leuk vindt aan deze sport? Zo ja, wat dan?
Niet zo zeer minder leuk. Meestal is het gewoon stom als je verliest, maar dat is bij elke sport.
Thom Prins
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Tante Lilo
Hallo lieve kinders!
TANTE LILO jullie
moeite met

Vanaf vandaag helpt Beekdals geheel eigen
Tante Lilo jullie met al jullie problemen. Heb je
leraren, toetsen, plannen, of misschien iets heel
anders, zoals vrienden of... de puberteit? Niks is te
awkward voor TANTE LILO!

Ik ga al heel wat jaartjes mee. Hoe jong ik ben, willen jullie weten? Ach, nieuwsgierigheid hoort bij jullie leeftijd. Laten we maar zeggen dat ik rond de 30 ben (40
jaar meer of minder maakt amper een verschil). Oké kinders, tijd om te beginnen!
Ik open een envelopje op mijn, hoe heet het, tabletje? Twee jongelui hebben mij een
briefje via het visnet gestuurd. Ik zal hun echte namen niet onthullen, vanwege de begrijpelijke privacy.
LEERLING 1: "Ik denk dat een docent een hekel aan mij heeft en ik weet niet wat ik moet doen."
LEERLING 1, ik begrijp je probleem helemaal. Terug in mijn tijd dacht ik ook dat een docent een
hekel aan mij had. Hij stopte mij constant in het kolenhok. In die tijd hadden we nog ouderwetse
kolenkachels. Nou was ik ook een stouterd in mijn tijd (ik liet een keer mijn enkels zien in de les.)
Het eerste wat je moet doen is erachter komen of de docent ook echt een hekel aan je heeft. Vaak is
dat namelijk niet zo. Misschien werd hij of zij wel een keer of twee boos op je, en misschien was dat
terecht, dan moet je het goed zien te maken. Verbeter je houding in de les en zorg ervoor dat hij/zij
weet dat je echt beter je best doet. Bied ook je excuses aan, dan komt het wel goed.
LEERLING 2: "Lieve TANTE LILO, ik heb veel moeite met toetsen maken. Ik begrijp de stof meestal
wel en ik lees veel, maar tijdens toetsen raak ik in paniek en klap ik helemaal dicht!"
LEERLING 2, ik ben blij dat ik deze brief ontvangen heb, want het geeft me de kans om een serieus
probleem aan te pakken. Dichtklappen tijdens toetsen is een probleem dat veel mensen hebben. Ikzelf
had er in mijn tijd ook last van. En als ík er al last van had, dan is het pas echt een probleem! Stress
is een veel voorkomende oorzaak. Als je je gestresst voelt tijdens een toets komen er vaak heftige
emoties boven. Deze emoties zorgen ervoor dat de samenwerking tussen de emotionele en logische
delen van de hersenen ontregeld wordt. Het komt erop neer dat je dan alleen maar emotioneel kunt
reageren en dan worden zelfs sommen als 1 + 1 lastig. Faalangst kan ook een oorzaak zijn.
Dit kan ontstaan door een eerdere negatieve ervaring met presteren of doordat een
situatie (zoals een toets) erg belangrijk voor je is. Dan gebeurt er hetzelfde als bij
stress: je hersenen doen even niet meer mee. Oplossing: probeer je te ontspannen.
Als je een vraag niet weet, sla hem dan even over en kom erop terug als je tijd
over hebt. Praat er ook over met je leraren; vaak kunnen ze je helpen. En dat
zullen ze meestal wel doen als ze weten dat je het wel weet, maar even
dichtgeklapt bent.
LEERLING 1 en 2 en natuurlijk alle lieve kinders,
ik hoop dat dit jullie heeft geholpen. Als jullie zelf
briefjes in dat envelopje op mijn tabletje willen
naar de email van de BEEKER.
Tot de volgende keer, lieve leerlingen
Dikke kus, TANTE LILO
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nog
stoppen, stuur ze dan

Eten bij…
meteen een kleinigheidje af. Een doosje chocolaatjes
van Rafaello, dat zij niet bleken te kennen. Siebe
trouwens ook niet. Hilal was verbijsterd.

Werk en privé, vaak wordt hiertussen een
scheiding aangebracht bij zowel docenten als
leerlingen. Maar waar zit de grens precies?
Schoolkrantredacteuren Siebe en Hilal zijn dit
gaan uitzoeken door een interview af te nemen.
Niet op school, maar aan de eettafel bij de docent
thuis!

Bij meneer Moedt (25 jaar werkend in het onderwijs)
lag de keuze om docent te worden niet helemaal voor
de hand. "Ik weet het niet. Vroeger wilde ik lasser
worden, want mijn vader was het ook. Tijdens mijn allerlaatste stage ben ik het docent worden echt leuk
gaan vinden. Het is een leuke baan, maar ook een ontzettende zware baan… Ste,l ik kon een nieuwe keuze
maken, dan denk ik dat ik iets had gekozen wat meer
buiten is.”

Het was voor ons de eerste keer, met in ons achterhoofd om dit idee voort te zetten als vaste rubriek. We
zagen mevrouw Van Stratum en meneer Moedt wel als
geschikte docenten om mee te beginnen. Dat waren
dan ook gelijk twee docenten in één keer, ze zijn
namelijk getrouwd, voor de mensen die dat nog niet
wisten.

Mevrouw Van Stratum (19 jaar werkend in het onderwijs): “Ik twijfelde tussen ontwikkelingssamenwerking
en aardrijkskundedocent worden, uiteindelijk ging ik
voor dat laatste omdat ik dacht: wie ben ik om over hun
problemen te beslissen als ik hun cultuur en taal niet
ken. Of anders bejaardenverzorgster, maar daar heb ik
gewoon niet genoeg geduld voor.”

Zondag 9 oktober om 17:30 stonden we voor hun deur.
Niet helemaal op ons gemak in het begin, om eerlijk te
zijn. Na een korte rondleiding door het huis en de
konijntjes bekeken te hebben, schoven we aan aan
tafel. Onze eerste indruk van het huis was… kleurrijk.
Gekleurde souvenirtjes, lampjes en geknutselde items.
Overal door het huis.

“Ik weet nog dat ik bij Pieter op school kwam werken,
dat was het Thorbecke, toen vond ik Pieter een wel heel
ervaren docent.”

Hun milieubewuste levenswijze heeft een reden. “Ik
vind het gewoon belangrijk dat ik frisse lucht kan inademen die gezond is. Dat ik water uit de kraan kan
drinken dat gezond is en dat je eten kan eten dat gezond is. Ik ben daar dan erg gevoelig voor denk ik, dus
deze levenswijze gaat vanzelf.” Aldus mevrouw Van
Stratum.
De tafel was al gedekt met heerlijke chili con carne
(zonder vlees), sla en nacho’s. We begonnen dus ook
maar snel met eten. Het was erg fijn dat ze rekening
hadden gehouden met Hilal, die geen varkensvlees
mag. “Geen probleem“, zei mevrouw Van Stratum, “zelf
aten we ook geen vlees, nu eten we het alleen maar
omdat de kinderen het graag willen.”

“Jullie hebben elkaar dus leren kennen op Thorbecke?”
“Ja, op school. Ik kwam zo binnen op een studiedag en
ik ging naast Pieter zitten. Toen zei ik hoi!” aldus mevrouw Van Stratum.

Het interview, dat eigenlijk meer een gezellig gesprek
was, begon zodra we aan tafel zaten. Hilal gaf ook
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Meneer Moedt vult aan: “Het was ook een relatief
kleine school met ongeveer de helft van de docenten
van nu. Dus zo leerden we elkaar kennen.”

het begin, maar het valt allemaal wel mee”, gaat Hilal
verder.
“Hebben jullie eigenlijk nog opmerkingen, hoeft niet
negatief te zijn, over elkaars manier van lesgeven?”

“Jullie kregen een relatie en trouwden. Waarom
besloten jullie dan toch weer samen op het Beekdal te
gaan werken? En hoe scheiden jullie werk en privé van
elkaar?”

Margo: “Wat ik bij Pieter altijd vind is dat hij een hele
leuke wiskundedocent is die erg leerlinggericht is. Hij
vindt het ook belangrijk om wiskunde te geven, maar
eigenlijk vindt hij leerlingen belangrijker dan wiskunde.

“Thorbecke ging sluiten. Margo belandde bij Beekdal en
ik bij het Rhedens in Rozendaal. Er was wat gedoe op
mijn oude school. Toen zei Margo dat ik misschien eens
bij Beekdal een afspraak moest maken om de vacature
te bespreken. Ik vond Margo gewoon een ontzettend
inspirerende docent. Dus ik vond het wel leuk om weer
met haar te kunnen samenwerken.”

Pieter: “Zoals ik net al zei, ik vind Margo gewoon een
ontzettend inspirerende docent. Ze doet wat ze denkt
dat goed is voor het onderwijs. En wat ze denkt dat
goed is voor de leerlingen. Ook dat je ontzettend
creatief bent in verschillende stijlen en meer varieert in
werkvormen.”

“Maar hebben jullie dan nooit, nu ja, ongemakkelijkheden als jullie op dezelfde plek samenwerken?”

“Wat is het raarste wat jullie ooit hebben meegemaakt met leerlingen?”
“Er gebeuren eigenlijk altijd zoveel kleine gekke dingen.
Die vergeet je meestal gewoon. Leerlingen die in het
gordijn hadden geknipt, als docent op carnaval door je
leerlingen in je kont te worden geknepen, zien dat jouw
oud-leerling als ouder op de informatieavond is, een
vijftienjarige zwangere leerling in de klas hebben of
leerlingen die best bekend zijn geworden.”

“Eigenlijk nooit hé? Het is eigenlijk best wel fijn”, zegt
mevrouw Van Stratum beslist.
“Praten jullie met elkaar op school, of negeren jullie
elkaar juist?”
“Nee… Margo zit veel in de bovenbouw en ik veel in de
onderbouw. We zien elkaar in de pauze ook niet erg
veel. Op dinsdagmiddag fietsen we wel samen terug,
dus dan zoeken we elkaar even op.”

Het waren allemaal kleine en bijzondere herinneringen
die we hebben besproken. Na sorbetijs en een kopje
thee was het weer tijd om naar huis te gaan. Het was
leuk om dit een keer mee te maken. Het smaakt, letterlijk en figuurlijk, naar meer!

“Het eten is trouwens heel erg lekker”, zegt Siebe
ineens. “Ja, inderdaad! Ik vond het zelf erg spannend in

Hilal & Siebe
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Tips voor brugklassers
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! En wat zijn we allemaal weer blij…
Veel leerlingen hebben voor de zomervakantie begon vrolijk deze school verlaten met een diploma op
zak, maar er zijn ook heel veel nieuwe leerlingen; de eerstejaars, de brugklassers, brugpiepers of
hoe je ze ook wilt noemen.
Op de basisschool waren deze jongens en meiden de oudsten van de school, en nu zijn ze weer de
jongsten. Het eerste jaar op de middelbare school is sowieso niet makkelijk, zoals we allemaal hebben mogen ervaren. Het gaat gepaard met veel veranderingen en onzekerheden, en juist daarom is
een lijstje met tips reuzehandig!
Tip 1. Gebruik je kluisje! Dit lijkt natuurlijk heel logisch, maar ik leg het toch nog maar even uit; als
je thuis alle boeken voor de hele dag in je rugzak hebt gestopt, wordt je tas erg zwaar. Wanneer je
vervolgens op school aankomt, leg je alle boeken die je pas na de eerste en tweede pauze nodig hebt
in je kluisje. Tijdens de pauze verwissel je je boeken. Ik dacht dat ik dat verwisselen tijdens de
pauze zou vergeten, maar je raakt er echt aan gewend. Als je geen huiswerk hebt, kun je je boeken
na school ook in je kluisje laten liggen.
Tip 2. Probeer een deur waar “duw” op staat niet open te trekken of andersom, ik zeg het alvast…
het gaat je niet lukken!
Tip 3. Zorg dat je altijd genoeg pennen in je tas/etui hebt, maar vooral dat je voldoende reserve
pennen thuis hebt liggen. In het begin van het schooljaar heb je doorgaans namelijk meer dan genoeg pennen, maar een paar weken later zijn al je pennen ineens op wonderbaarlijke wijze verdwenen.
Tip 4. Raak je klasgenoten (vooral degenen die de weg weten) niet kwijt of gebruik de “Magister
app” om te kijken in welk lokaal, in welke gang en op welke etage je les hebt. Persoonlijk hielp de
“Magister app” mij niet zo veel. De app vermeldde dan bijvoorbeeld “we hebben les in C123”. Oh ja,
een letter met drie cijfers.. dan weet je dus EXACT wat je bedoelt (not!).
Tip 5. Deze tip sluit aan op tip 1... je hebt GEEN rugzak NODIG die groter is dan jijzelf!!!!
Oftewel de bekende bulldozerrugzak: een gigantische rugzak met, zoals de bijbehorende beschrijving zegt; TWEE grote componenten met ritssluiting EN voorvak met ritssluiting. Disclaimer: sommige leerlingen vinden zo’n grote rugzak juist fijn, dus het zou natuurlijk kunnen dat er bij jou uiteindelijk toch een bulldozerrugzak aan de vlaggenmast hangt!

Isa Hooft
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Foto’s van docenten
Herken jij de docenten op deze foto’s?
Mnr Coehoorn - mnr Moedt - mnr Timmermans - mevr. Abdellaoui - mevr. Koster Oosterbaan - mevr. Vrieling mnr. Bots

Van links naar rechts: Coehoorn, Vrieling, Koster Oosterbaan,Abdellaoui, Moedt, Bots, Timmermas
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Dilemma dinsdag
De meeste mensen hebben er al wel eens van gehoord of hebben het gezien of Facebook. Dilemma
Dinsdag, steeds moet je kiezen tussen 2 absurde mogelijkheden: “Of je wast je haar elke dag met mayonaise, of je slaapt altijd of een nat matras. Er zijn geen uitvluchten mogelijk. Bijvoorbeeld dan verwissel ik mijn matras of dan was ik mijn haar nadat ik het mayonaise heb gewassen gewoon met shampoo.
Hier zijn een paar voorbeelden, dus geen uitvluchten en je moet kiezen

Je moet altijd de hele pauze de catering regelen (zonder dat je er geld voor krijgt) OF je moet altijd de
hele pauze zitten in de lift in het atrium

Je moet als jongen naar het meisjestoilet en omgekeerd OF elke dag wordt je tas verstopt op een
moeilijk te vinden plek

Je verwelkomt altijd iedereen in de ochtend OF je hoort jouw stem altijd boven iedereen uit

Je moet altijd kruipend door de school OF je houdt in de bovenbouw nog al je vakken
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Je moet tegen elke leraar uitgebreid vertellen wat je van hem/haar vindt OF je moet elke week een
pauze verkleed als leraar in de lerarenkamer zitten

In de les zit je altijd naast de leerling die je het meest verafschuwt OF elke les moet je minstens 10
vragen stellen

Hoe hard je ook leert je haalt nooit hoger dan een 6,5 OF je hebt bij een proefwerk maar 1 miniblaadje
om je antwoorden op te schrijven

Je moet elke dag piepende sportschoenen aan OF als je in school bent voelt het aan als -10 graden

Siebe en Roos
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Het complot van het geheime interview
Onze schoolkrantredactie heeft meegedaan aan een complot. Jazeker! We hebben een geheim interview gehouden met meneer Velten, docent wiskunde in de
bovenbouw. Na 40 jaar les geven zou hij afscheid van ons gaan nemen. Maar,
de sectie wiskunde wilde wat meer informatie over meneer Velten om dat te gebruiken bij zijn officiële afscheid. Als ze dat zelf aan meneer Velten zouden vragen, zou de verrassing er af zijn. Daarom hebben ze ons gevraagd om een zogenaamd interview af te nemen. De informatie zouden we dan doorgeven aan de
sectie wiskunde. Maar, het moest wel geheim blijven!
Het officiële afscheid van meneer Velten vond
plaats op woensdag 20 juli. Maar ons dubbeldikke zomernummer verscheen al eerder, zo’n
twee weken daarvoor. Meneer Velten kwam verbaasd naar ons toe om te vragen waarom zijn interview er niet in stond. De krant was te vol, was
ons antwoord. Wat natuurlijk niet klopte, maar ja,
een geheim moest een geheim blijven.
Pas op de avond van zijn afscheid werd het meneer Velten duidelijk. Hij kon er wel om lachen.
Hieronder alsnog het interview van Siebe en Hilal
dat in de speciaal gemaakte glossy van meneer
Henk Velten werd afgedrukt.
Algemeen:
Welke vak(ken) geeft u? Of hebt u gegeven?
Op deze school geef ik alleen wiskunde. Ik ben
wel 1e graads bevoegd voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
Wat zijn uw hobby’s?
Ik hou ervan om buiten te zijn, om te wandelen
en in de natuur te zijn. Puzzels oplossen en sport
volgen vind ik ook erg leuk. Maar culturele bezigheden zoals film en theater zijn ook zeer vermakelijk!
Hoe is uw gezinssituatie?
Ik ben getrouwd. Ik heb twee zoons en ook twee
kleindochters, maar die wonen natuurlijk niet bij
ons.

Wat is uw favoriete tv-programma?
Momenteel is het niet op televisie, maar ik vind
het erg leuk om naar De Wereld Draait Door te
kijken. Persoonlijk hou ik niet zo van series.
Wat is uw minst favoriete vervoersmiddel?
Ik maak gebruik van best wel veel vervoersmiddelen. Ik heb niet echt een hekel aan een bepaald
middel, maar ik heb wel een hekel aan het schoolen werkverkeer. Dus ik kies dan de auto, alhoewel het voor de boodschappen wel erg handig is.
Wat is uw meest favoriete vakantie invulling/
bestemming?
De stedentrips vind ik erg leuk.
En dan in Europa of ook daarbuiten?
Overal. Mijn verste reis was naar Nieuw-Zeeland,
dat was erg gaaf. We hebben toen ook een week
Bali en een week Hawaii erachteraan gedaan.
(In het gesprek bleek dat meneer Velten erg veel
van reizen houdt!)
Wat zou u als eerste doen als u een miljoen
wint?
Tja… Ik mis momenteel niet zoveel in het leven.
Ik denk dat ik het eerst maar op de bank zet en er
rustig over ga nadenken wat ik ermee doe.
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Als u één bepaalde leeftijd voor de rest van uw
leven zou kunnen hebben, welke zou dat dan
zijn?
Ik vond mijn studententijd wel echt fantastisch.
Dus ongeveer de leeftijd van 22.

Werken met mannelijke of vrouwelijke collega’s?
Ja, hier wil ik echt niet tussen kiezen. Het mooiste en beste is gewoon een mix van beiden.
Havo of vwo?
Ook moeilijk. De havoleerlingen zijn over het algemeen spontaner en op het vwo heb je veel uitdaging. Ik hou van beide heel erg.

Kiezen:
Één keer 1000 jaar leven of tien keer 100 jaar
leven?
Ik zou gaan voor tien keer 100 jaar. Ik hou wel
van wat afwisseling.

Pensioen:
Hoeveel jaar heeft u in het onderwijs gewerkt?
40 jaar. Ik startte op een leeftijd van 24.

Samenwerken of individueel?
Samenwerken!

Wat gaat u het meeste missen?
Jullie. De leerlingen. Ze houden me jong en ik
hou van ontwikkelen. In deze tijd verandert alles
heel snel en ik vind het leuk om alles van dichtbij
mee te maken omdat ik de ontwikkeling van
dichtbij beleef met jullie.

Vindt u de wiskundesectie van Beekdal ook
leuk?
Ja, ik ben heel erg blij met ons team.
Gewild zijn of nodig zijn?
Gewild zijn.
Kaal of dik?
Ik kies dan voor kaal.

En wat gaat u het minste missen?
Ik denk het vergaderen. En het dwangmatige van
iedere dag.

Fietsen of lopen?
Lopen. Je ervaart de omgeving dan immers intensiever en mooier. Op de fiets rij je er eigenlijk zo
snel langs.

Waar verheugt u zich het meeste op voor na
uw pensioen?
De vrijheid om te kunnen doen en laten waar ik
zin in heb.

Blind of doof?
Doof. Allebei is natuurlijk verschrikkelijk, maar
door te zien krijgen we 70% van de informatie
binnen. En je kan altijd nog lezen etc.

Wat gaat u doen op uw eerste echte vrije (onze
eerste schooldag) op maandag 5 september?
Misschien wel uitslapen… Of ik ga de trein nemen die ik altijd neem. Ik ben altijd bang om me
te verslapen bij het overstappen. Ik denk dat ik
dan heerlijk ga blijven zitten tot de laatste halte.
Ja, ik denk dat ik dat ga doen.

Stofzuigen of koken?
Mijn afstudeerrichting was milieuchemie, dus ik
heb meer met de stofzuiger 

Heeft u nog wat bij toe te voegen?
Ik heb een hele leuke tijd achter de rug. Wat ik
ook heel leuk vond was het mentor zijn. In de
klas sta je er natuurlijk als docent, maar als mentor heb je een erg andere houding en het is altijd
erg plezierig. Ik vind ook wel dat Beekdal erg
goed is in het mentoraat en zorg.

Ochtend of avond?
Eigenlijk er tussenin! Maar als ik zou moeten kiezen, dan toch maar avond.

Siebe en Hilal
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Mevrouw Herbermann - namens havo 4

Mevrouw Herbermann. Dat is ook haar naam: Mevrouw Herbermann, want de meesten van ons
kennen haar voornaam niet. Ze is wat klein en heeft blond haar. Als je aan ons, leerlingen, zou
vragen waar we aan denken als we ‘Mevrouw Herbermann’ horen, dan is het antwoord vrij helder: telefoons! Ze is misschien wel docent Nederlands geweest, ze is misschien wel afdelingsleider voor de havo, maar ze is bovenal telefoonbewaker. Als je naar haar kantoor op de E3-gang
loopt, is dat voor velen dus niet vanwege iets leuks. Je kunt haar vergelijken met de politie of de
ambulance: ze zijn er om je te helpen, maar je komt liever niet al te vaak met ze in aanraking.
Wat betreft het ophalen van telefoons is ze ook heel strikt: vier uur is vier uur, en geen minuut
eerder! Zo zijn er enkelen van ons die wel eens om 15:55 uur vergeefs voorzichtig op de deur
hebben geklopt. Er zijn er ook die wat langer hebben moeten wachten, omdat mevrouw Herbermann vaak druk is met allerlei afspraken (zo kun je haar ook vaak bij de administratie en de Bloemenzaal vinden) en dus niet altijd om vier uur op haar kamer te vinden is. Op dat moment weet
je pas dat de tijd ontzettend langzaam kan gaan!
Als ze in haar kamertje is, staat ze daar voor je klaar. Zoals eerder gezegd, is mevrouw Herbermann ook de afdelingsleider voor de havo. Ze leidt nieuwe leerlingen rond, geeft informatie over
de school en gaat in gesprek met leerlingen. Dan blijkt dat ze niet alleen maar de strenge telefoonbewaker is, maar ook een andere kant heeft. Ze is een aardige, vriendelijke vrouw! Je kunt
fijne gesprekken met haar hebben over schoolzaken. Bij problemen die je niet bij je mentor kan
regelen kan je altijd bij haar terecht.
De meeste leerlingen denken misschien wel aan hun telefoon als ze aan mevrouw Herbermann
denken, maar niet iedereen. Een mooie anekdote van een leerling die moet denken aan een gele
brief van 3 jaar geleden: ‘Ik had op die gele brief bepaalde dingen opgeschreven in, laten we
zeggen, niet mijn allerbeste Nederlands. Vervolgens ging mevrouw Herbermann met mij die hele
gele brief analyseren en ging ze alles verbeteren wat ik fout deed. Haha! Mevrouw Herbermann
is dus zeer goed in Nederlands!’
Taalvaardig, baas van de havo en baas van mobieltjes. Wij wensen haar veel succes en plezier op
de nieuwe school!
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Waarom wij allemaal van de Jumbo houden!
Waarom houden we allemaal van de Jumbo? Deze reporter verzamelde waardevolle
informatie, door aan leerlingen en leraren te vragen wat zij van de Jumbo vonden.
Hier zijn verschillende opvallende reacties.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan mensenlevens die dit met zich mee zal brengen,
o.a. een dieet en therapie.

Leraar (1):
Waarom gaat u zo vaak naar de Jumbo?
Ik ga eigenlijk nooit naar de Jumbo.
Waarom niet?
Nou kijk, ik…
Ja ik kijk.
HAHAHA, ga maar lekker grappig zitten doen
jongeman. Ik ben helemaal klaar met jullie
soort!
Leerling (2):
Wat is er zo leuk aan de Jumbo?
Wat ik leuk aan jou vind, nou…
Nee, wat je leuk vindt aan de JUMBO.
Ja ja, dat zei je net ook al. Nou, je bent best wel knap hoor. Als je dat wilt horen.
Leraar (3):
Waarom houdt u zo van de Jumbo?
Ik ga nooit naar de Jumbo, ik houd me aan mijn gewoontes.
Uw gewoontes?
Ja, elke dag loop ik precies hetzelfde aantal stappen op precies hetzelfde moment.
Is dat wel normaal?
Aan de kant, ik blijf hier altijd exact 23 seconden staan.
Leraar (4):
Wat vindt u van de Jumbo?
Als je me had gevraagd wat ik van jou vond had ik gezegd dat je een klein miezerig opdondertje bent.
Alleen, dat vroeg ik niet.
Nee dat zou jij niet durven vragen hé, lodderige vlegel.
Ik vroeg gewoon wat u van de Jumbo vond.
Ja, dat vroeg jij zeker, vuile deugniet.
Nou, ik vind dat u heel raar doet, ik ga.
Ja ja, ga jij maar lekker, slonzige slapjanus.
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Leerling (5):
Houd je van de AH?
Je interviewt toch mensen over de Jumbo?
Mag ik niet eens wat anders doen?!
Oh sorry, zo bedoelde ik het niet…
Je moet je lelijke neus niet zo in mijn zaakjes steken, bemoeial!
Nee, nee. Ik weet het. Het spijt me echt heel erg…
En nu wegwezen jij!!
Ja ja, ik ga al.
Leraar (6):
Stel, ik zou aan u vragen wat u zo leuk vindt aan de Jumbo, wat zou u dan antwoorden?
Jij bent toch de leerling die toen een keer een stoel naar mijn hoofd gooide?
Ja, maar… ik bedoelde het niet zo.
Ja, weet ik, het maakt ook niet meer uit. Ik ben er al weer overheen.
Nou ja… snik… eigenlijk nog…snik…niet helemaal.
Leraar (7):
Wat vindt u zo geweldig aan de Jumbo?
Nou, er is zulk lekker eten, en zo lekker veel. Soms dan haal ik wel 24 croissantjes, want
die zijn dan maar 6 euro. Dan kan ik me lekker volvreten in het speeltuintje daarnaast.
Dan voel ik me lekker rond en dik.
Leerling (8):
Wat vind je van de Jumbo?
Ik vind de Jumbo niet leuk omdat je daar altijd een mandje moet pakken en ik houd niet
van mandjes.
Waarom hou je niet van mandjes?
Nou, kinderen van school hebben me een keer… snik.
Ja, wat hebben ze gedaan?
Ze stopten me in… snik... een Jumbo-mandje... snik… in een kluisje.
Maar dat past toch nooit?
DAT ZEGT IEDEREEN ALTIJD!! NOOIT LEEFT ER IEMAND MET ME MEE!!
Zo bedoelde ik het niet, ik dacht alleen… Dat is best wel krap enzo.
JA, HET WAS ZEKER KRAP!! IK GA!!
Siebe Sietsma
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De Beeker ontmoet Sander Dekker!

In de herfsvakantie trok een delegatie van de
schoolkrantredactie naar Den Haag. Daar was er een
ontmoeting met Sander Dekker. De jonge staatssecretaris
van Onderwijs beantwoordde met groot enthousiasme
alle vragen van de redactieleden en vertelde natuurlijk
ook over zijn eigen schooltijd en over zijn leven als staatssecretaris.
Er wordt door de redactie inmiddels hard gewerkt aan
een uitgebreid interview met Sander Dekker. Dat valt te
lezen in het winternummer van de schoolkrant. Wij hebben weer zin in de volgende keer!
Van links naar rechts: Cathelijne, Hilal, Sander Dekker,
Siebe en Isa.
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