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Van de directeur
Intakegesprekken nieuwe leerlingen
Eindelijk hebben we weer de intakegesprekken mogen en kunnen
voeren met onze nieuwe leerlingen en hun ouders. Ik zou bijna zeggen,
het was ‘ouderwets gezellig’ op maandag en dinsdag, de twee dagen
waarop de inschrijvingen gepland waren. Dat waren overigens in de
gehele regio op alle scholen dezelfde dagen.
Met ruim tweehonderd eersteklassers is de nieuwe lichting qua aantal iets lager dan vorig
schooljaar en ongeveer even groot als onze examengroep, die hopelijk met diploma onze
school gaat verlaten aan het einde van dit schooljaar. De precieze verdeling over de
verschillende afdelingen weet ik nog niet, daar zullen we volgende week aandacht aan
geven.

Agenda week 12

Projectweek

Ouderspreekavonden

Di 22-3, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen

De eerste drie items van dit
weekjournaal kan ik allemaal
beginnen met het woord ‘eindelijk’.
Want ook deze projectweek had
eindelijk weer de vorm en inhoud
van de pre-coronaperiode.

En ook de fysieke ouderavonden mogen
weer. We zien er naar uit om ouders met hun
kinderen weer te mogen begroeten tijdens
de tafelgesprekken in onze centrale hal.

Bij de projecten geschiedenis,
internationalisering, uitstapjes bij
ArtFactory, Technasium en Sports:
overal zag ik enthousiasme en
vrolijkheid.
Verderop in dit weekjournaal is over
een aantal van die activiteiten al te
zien en te lezen.

Bij binnenkomst is er ontvangst met
koffie/thee en daarna kunt u met uw kind de
gesprekken gaan voeren over voortgang en
welbevinden.
De ouderspreekavonden zijn op 11 en 12
april en uiteraard hopen we dat ieder
kind/jongere
meekomt
met
z’n
ouders(verzorgers). Ouders en leerlingen
krijgen binnenkort de uitnodiging om zich
voor een van deze avonden in te schrijven.

Scholierenverkiezingen
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A6a en A6b kregen donderdag 10 maart bezoek
van politiek actieve oud-leerlingen Anoir Koolhoven
en Maaike Rosier. Hun doel was vooral om jongeren
aan te moedigen te gaan stemmen. Dat deden ze
door een helder verhaal te houden over hoe de
gemeentepolitiek is georganiseerd en uit te leggen
wat voor soort beslissingen er in de gemeenteraad
worden genomen. Dat Anoir fractieassistent is bij
Democraten Gorinchem, moesten de leerlingen
hem vragen: hij kwam niet om zijn partij aan te
prijzen, maar om uit te leggen waarom iedereen
moet gaan stemmen. Dat laatste hebben Anoir en
Maaike met verve gedaan, leerlingen en docenten
waren enthousiast over hun bezoek en sommigen
brachten na de les meteen hun stem uit in het OLC.
Ilma v.d. Bogert, docent Ne
(Vervolg op pagina 2)

Vervolg scholierenverkiezingen
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart hebben we op donderdag 10 maart voor mavo
4
maatschappijkunde
een
verkiezingsspecial
georganiseerd in samenwerking met Promedos.
Speciale gasten hierbij waren twee lokale politici: Attie
Mager van de VVD en Ilhan Tekir van D66, met wie de
leerlingen in gesprek gingen over het nut en het belang
van gemeenteraadsverkiezingen.
Naast het feit dat dit een examenonderwerp is, hopen
we de leerlingen een stukje enthousiasme mee te geven
en besef dat gemeentepolitiek nou juist voor jongeren
heel belangrijk is en dat politiek dichterbij is dan je denkt!
Kimberley Garib, docent maatschappijkunde

Winnaars basketbaltoernooi
De jongens van het onderbouwteam
waren
de
winnaars
van
het
schoolbasketbaltoernooi van 11 maart.
Zij
hebben
het
hele
toernooi
gedomineerd en uiteindelijk ook alle
wedstrijden
met
grote
cijfers
gewonnen!
Een prachtige prestatie, gefeliciteerd!
Mark Maasland, docent LO

Projectdag ‘Tweede Wereldoorlog en de Holocaust’
Afgelopen dinsdag vond in het kader van de projectweek een bijzondere en zeer geslaagde
projectdag voor het vak geschiedenis plaats. In drie ronden verdiepten onze leerlingen van
HAVO en Atheneum 3 zich in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.
Zo werd er per klas een
herdenkingsbundel
geproduceerd
met
uiteenlopende onderwerpen,
waaronder Gorinchem in de
Oorlog. Ook gingen leerlingen
aan de slag met het begrip
‘genocide’,
deden
bronnenonderzoek naar de
Holocaust en onderzochten zelf
een andere genocide. Met
name de Oeigoerse genocide
die zich tot op de dag van
vandaag voltrekt in de Chinese
provincie Xinjiang, zorgde bij
veel leerlingen voor een mix
van interesse en weerzin.

Tenslotte
bezochten
onze leerlingen een
lezing van een aantal
gastsprekers, die op
basis
van
uiteenlopende
ervaringen en inzichten
de geschiedenis tot
leven wekten. Deze
lezingen waren voor de
meeste leerlingen écht
het hoogtepunt van de
dag.
Sommige
leerlingen waren diep
geraakt
door
de
verhalen.
Van
de
mogelijkheid om vragen
te stellen werd dan ook
gretig gebruik gemaakt.

Alhoewel de groep mensen die als primaire bron zijn/haar oorlogsverhaal kan vertellen steeds
kleiner wordt, hebben onze leerlingen – in meer of mindere mate – op dit moment ook te
maken met oorlog, via sociale media of op een andere manier. We hopen dan ook dat deze
geslaagde projectdag niet alleen heeft bijgedragen aan een grotere kennis van de
geschiedenis, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling.
Als geschiedenissectie willen we daarom graag nogmaals iedereen bedanken die heeft
geholpen afgelopen dinsdag!

Klas AH1Tech naar Nationaal Militair Museum Soesterberg
Afgelopen dinsdag zijn we met deze twee klassen naar het NMM geweest in Soesterberg in het kader van de
huidige Technasiumopdracht van defensie.
De leerlingen mochten op eigen gelegenheid het
indrukwekkende museum bezoeken, waar oude
vliegtuigen en pantservoertuigen tot de verbeelding
spreken.
Daarnaast
hadden
we
een
escaperoom
gereserveerd met als thema ‘de koude oorlog’. We
kregen pittige opdrachten te verwerken en de
spanning was immens! Iedereen is in ieder geval met
een boeiend en goed verhaal thuis gekomen.
Volgende
week
dinsdag zijn de
eindpresentaties
van
deze
opdracht waarbij
deze keer ouders
en
begeleiders
van harte welkom
zijn.
Team Technasium

Eindhoven, de gekste!
Ter voorbereiding op het laatste project van dit jaar is klas 2Tech afgelopen maandag naar Eindhoven geweest.
Duurzaamheid en een circulaire economie worden steeds belangrijker in onze samenleving.
Onze bestemming was Strijp S, de verboden stad, waar in
vroeger tijden de fabrieksgebouwen van Philips stonden.
Werkte je niet bij Philips, dan had je hier niets te zoeken!
Nadat de groep werd opgesplitst, zijn we onder leiding van
een drietal gidsen door het gebied gelopen en hebben we
een aantal ‘oude’ panden bekeken die nu een andere
bestemming hebben gekregen.
Waar in vroeger tijden televisies
en radio’s in elkaar werden
gezet, vinden we vandaag de
dag
woonruimte,
scholen,
horeca en cultuur of bedrijven
die zich bezighouden met
bijvoorbeeld duurzaamheid of
het verder ontwikkelen van
technologieën. Het zal jullie ook
niet verbazen dat veel van
deze bedrijven een link hebben
met de TU Eindhoven.
Al met al een gezellige en
geslaagde projectdag!
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ArtFactory in Blijdorp

Redactie: Henny Scheffers
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Op maandag 14 en dinsdag
15 maart zijn we met
Artfactory klas 1 en 2 naar
Blijdorp
geweest
voor
dierenfotografie.
Vooraf
kregen we een lezing in de
Waan van fotograaf Rob
Doolaard, die al sinds de
jaren '90 voor diergaarde
Blijdorp werkt. Vol passie en
enthousiasme gaf hij de
leerlingen diverse prachtige
verhalen en tips.
De leerlingen van klas 2 zijn
op pad gegaan met echte
Canon camera's. Klas 1 heeft
zich gericht op smartphone
fotografie. In groepjes van 4
kregen
ze
verschillende
opdrachten
mee,
zoals
onder andere het maken
van
portretfoto's,
sfeerimpressies (mensen die
naar dieren kijken), en
zoomen, op bijvoorbeeld
poten, vachten, of veren.
Terwijl Rob door het park
fietste, voorzag hij alle
groepjes van feedback en
extra
uitleg
(over
bijvoorbeeld
fotograferen
door een lensbal). Van de
okapi's tot de rode panda's,
en
van
de
Aziatische
olifanten tot de pinguïns in
het oceanium. Er werd
gesprongen en gedoken
voor het perfecte plaatje,
want...er
waren
mooie
prijzen te winnen! Een aantal
gelukkige
wisten
zelfs
voedertijd bij de tijgers vast
te
leggen.
Naast
de
prachtige
eindresultaten
hadden we ook nog eens
prachtig, zonnig weer. Moe
en voldaan reden we met
elkaar terug naar school. Het
waren
twee
super
geslaagde dagen!
Team ArtFactory

