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Van de directeur
Helaas krijgen we weer te maken met fiks aangescherpte
maatregelen, dus beste mensen, laten we er alles aan doen om hier
zo snel mogelijk weer uit te zijn.
Voor zover nu bekend blijven de scholen en dus ook de onze open en
dat is goed nieuws. Ik verwijs hierbij graag naar de uitspraak gisteren
bij Nieuwsuuur van sociaal pedagoog en emeritus hoogleraar Micha
de Winter, hij zegt dat sluiten van scholen code zwart is voor jongeren.

Agenda week 48
Hopelijk alle lessen
volgens het rooster
Omdat blijkt dat testuitslagen langer op zich laten wachten, maar leerlingen wel moeten
thuisblijven bij klachten, zullen we weer een team aanmaken voor elke lesgroep zodat
meerdere leerlingen tegelijkertijd kunnen inbellen en meeluisteren.
Tegelijkertijd roep ik alle leerlingen op zoveel mogelijk fysiek op school te zijn. Het belang van
fysieke aanwezigheid op school is enorm groot, dus blijven we daarop sturen. Alleen bij
klachten of quarantaine is het toegestaan om thuis de lessen online te volgen/mee te
luisteren (zie de leerplichtregels op de laatste pagina). Huiswerk en toetsen worden natuurlijk
via SOM opgegeven.
Basisafspraken volgens de richtlijn van het RIVM:

o
o
o
o
o
o

Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen;
Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve
testuitslag is ontvangen.
Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot of nauw contact,
positief is getest;
Ben je nauw contact en (volledig) gevaccineerd of heb je afgelopen 6
maanden corona gehad dan hoef je niet in quarantaine.

Bijlessen
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We krijgen veel vragen over bijlessen, maar uit een korte analyse blijkt dat de
maatwerkuren slechts matig worden bezocht. Maatwerkuren zijn juist bedoeld om
leerlingen te helpen bij vakonderdelen die ze moeilijk vinden. Heeft uw kind behoefte aan
extra hulp, schrijf dan in voor een of meer maatwerkuren.
Hoewel we daarnaast graag wat meer ‘vliegende kiep-lessen’ zouden willen inzetten, lukt
het ons helaas niet om voldoende vakbekwame docenten aan te trekken om dit te
realiseren. Overigens is dit een landelijk probleem; overal in het land is een groot tekort aan
docenten.
Leerlingen met extra zorg, bieden we al huiswerkbegeleiding om te leren ‘meters te maken’
of hen juist een hele rustige omgeving te bieden.

Projectweek kunsten
Het wordt inmiddels al een goede traditie om in de tweede projectweek met de kunstleerlingen een bezoek
te brengen aan verschillende musea in Amsterdam, theatergroep Aluin uit te nodigen op school en
daarnaast meerdere kunstworkshops aan te bieden.
Theatergroep Aluin bracht dit jaar: “Ken je
klassiekers: De Grieken”. Een spoedcursus Griekse
tragedies: wraak, hoogmoed, oorlog, verleiding,
kinderachtige goden en wijze zieners. De volle
rijkdom van het Griekse toneelrepertoire in een uur
(foto onder).

De bezoekjes
aan
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Rijksmuseum
en
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echt
een
hele
interactieve
rondleiding te
geven die niet
verveelde
(foto rechts).

Vervolgens verdeelden de leerlingen zich over de verschillende workshops. Het krachtige van dit concept is
dat een aantal Theater & Media leerlingen weer eens de BV-lokalen induiken en dat beeldende leerlingen
een kijkje kwamen nemen in de TV-studio om filmlessen te volgen. En in het auditorium voerde Mevr. Muller
interessante filosofische gesprekken over kunst.
Enkele vragen/onderwerpen die aan de orde
kwamen:

De kunstdocenten

Workshop De Grieken en Insta:
Dat de drama’s van de oude
Grieken nog steeds actueel zijn en
over
menselijke
emoties
als
jaloezie, liefde en verdriet gaan is
evident.
De leerlingen gingen in de
workshop de Grieken en Insta met
deze thema’s aan de slag. Zij kozen
een van de klassieke verhalen en
probeerden daar de belangrijkste
momenten uit te halen. Deze
momenten werden vervolgens
omgezet in fotomateriaal voor een
Instastory. Lekker rommelen met
witte lappen, gulden vliezen en
dolken. De resultaten waren
Griekenwaardig.

Wat Pythagoras van a²+b²=c² voor muziek en kunst in
het algemeen had bedacht, wie Harmonie was en wat
en waarom wij iets harmonisch vinden, wat is mooi en
wat blijven mensen mooi vinden.

Workshop film

Workshop fotografie

Niet zelden worden thema’s uit Griekse
tragedies omgezet naar een actuele situatie.
Zo is “Antigone”, in de regie van Sophie
Deraspe (2021), een verfilming van het oude
Griekse toneelstuk van Sophocles. De film zet
het verhaal om naar een moderne
vluchtelingenfamilie in Montreal.

De opdracht: “zoek een schilderij waar een
bekende Griekse tragedie op wordt afgebeeld.
Verwerk de afbeelding op een originele manier
in een tableau vivant.” Leerlingen gingen
enthousiast aan de slag in studio 2, de fotostudio.
Door de juiste belichting, achtergrond en
compositie te combineren kwamen er zeer
verrassende resultaten uit. Lekker bezig geweest!

In deze workshop probeerde we het thema uit
“Antigone”
om
te
zetten
naar
een
schoolsituatie om daar vervolgens een trailer
van te maken.
“Wanneer mag je als individu de regels van de
staat aan je laars lappen omdat jij denkt het
beter te weten?”
Dat het thema heel vrij is geïnterpreteerd is te
zien in deze twee trailers �:

Trailer Anna: https://youtu.be/AVVXMQqKlqE

Trailer Antigone: https://youtu.be/K55_YOTsl4c

Workshop Keramiek en
Tegeltjeswijsheid
Tijdens
de
workshops
bij
beeldende
vorming hebben leerlingen
kommen gemaakt van klei
die ze versierd hebben met
de engobe techniek. In het
andere
lokaal
werkten
leerling
met
fineliner
op tegeltjes. Hierbij stonden
de wijsheden van Griekse
filosofen centraal .

Workshop illustratie
Tragedies in de 21e eeuw, ze zijn er met zo veel: de klimaatcrisis, Corona, de ingestorte huizenmarkt, mentale
gezondheidsproblemen, vluchtelingen…. Leerlingen illustreerden een vaas op Griekse traditionele wijze en
gingen aan de slag met de vraag: hoe verwijs je naar de lijdende mens, al dan niet door zijn eigen toedoen
en welke iconische beelden gebruik je dan?

Rondom de sporthal wordt er hard gewerkt aan het
buitenterrein. Verharde paden slingeren tussen de
toekomstig groene borders door. De noodtrappen
zijn
inmiddels
aangebracht
en
de
luchtbehandelingskast op het dak krijgt een
geluidsabsorberende buitenwand.
Het straatwerk voor parkeren en de verharding ten
behoeve van de fietsstalling aan de straatzijde is
inmiddels ingang gezet.
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