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Meeloopdagen
voor leerlingen van groep 8
aanmelden via de website

Zaterdag 8 februari 2020

Open dag

voor leerlingen en ouders
van 10:30-14:30 uur.

WWW.VRIJESCHOOLPARKSTAD.NL
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Michaelsfeest – het feest van moed
We verzamelden in de gymzaal.  Isabelle vertelde een verhaal over het thema van het Michaelsfeest.
Het ging over een ridder, Michael, die een draak verslaat. Het is een verhaal over ‘moed’.
Toen kwam Jules met het koor. Ze begonnen met het liedje: “Hoe het danst”. Het was heel
mooi. Tijdens het liedje: “More then you know”, ging opeens het brandalarm af. Het koor probeerde
boven het geluid uit te zingen en de zaal klapte mee in het ritme. Maar toch moest iedereen naar
buiten. In de regen stonden we op het schoolplein. Gelukkig mochten we snel weer terug naar de
klaslokalen, want het was ‘vals alarm’.   
                                                    
Michaelsfeest gaat ook over:
‘In beweging komen’.
Er was een stormbaan geregeld. Deze
was in de gymzaal opgebouwd
omdat het de hele dag regende. Elke
klas mocht één voor één, een half
uurtje op de stormbaan. En zo kwam
deze mooie dag ook weer tot een
einde.
Ava en Ronja (7A) en Lyvana (9B)
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Laat me stilstaan
Vijf leerlingen (Iris, Anoek, Floris, Anna en Mijke) van de
Vrijeschool Parkstad deden auditie en speelden mee in de
voorstelling ‘Laat me stilstaan’ van de Belgische regisseur Els
Roobroeck (COVAR), tijdens Cultura Nova. In de gymzaal
van Vrijeschool Parkstad.
Wij zijn de laatste generatie.
Wij zijn de laatste generatie die nog van betekenis kan zijn in
deze fucked-up wereld.
Maar op het ogenblik weten we het niet.
Terwijl we het over twee jaar wél moeten weten.
Want dan moeten we stemmen. Verschoning…mógen we
stemmen.
Maar we weten het niet.
En wat erger is…
Jullie weten het ook niet.
In LAAT ME STILSTAAN nodigden 10 bevlogen tieners, 5
uit Tongeren (BE) en 5 uit Heerlen (NL), het publiek uit stil
te staan. Om samen te observeren. Te kijken naar wat is en
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hoe de wereld zich aan hen openbaart.
Ze roepen de bezoekers op om zichzelf vragen te
stellen. Vragen zijn immers het begin van antwoorden.
Vurig betogen ze om te stoppen met het idealiseren van
narcistische mannen en je los te maken van de kapitalistische
wurggreep. Denk na over huis- en thuisloze migranten.
Onze maatschappelijke focus ligt te hard op cognitieve
ontwikkeling. Er is meer tijd nodig om te reflecteren en
verbanden te leggen. Ze vragen aan de volwassenen om
te erkennen waar zij behoefte aan hebben. Gebruik onze
kwaliteit in plaats van deze te negeren. Of belachelijk te
maken.
Kijk voor meer informatie en een liveregistratie van de
voorstelling tijdens de première in Tongeren op:
http://compagniecovar.nl/portfolio/laatmestilstaan/
Foto’s door Luc Lodder en Moon Saris

Wat heeft ‘Laat me stilstaan’ mij gebracht
‘We zijn wat we herhalen. Het is tijd voor verandering’,
schreef ik halverwege het proces, nadat ik de vijf
uit Tongeren al enkele keren had gezien. Ik had het
vreemde gevoel gehad, ze al langer te kennen. Nog
voordat ik ze had ontmoet.
We hadden namelijk al samen
aan het stuk gewerkt, zonder
dat we dat door hadden. Onze
regisseuse, Els Roobroeck, had
ons letterlijk en figuurlijk naar
elkaar toe gebracht. Persoonlijke
verhalen werden gedeeld. Voor
het eerst had ik het gevoel
dat mijn leeftijdsgenoten écht
luisterden naar wat ik te vertellen
had. En naar mijn idee, ervaarden
zij dat ook zo. Ik besefte dat ik
niet de enige was die nadacht
over de wereld, terwijl ik dat
eerst wel altijd gedacht.
Tijdens het proces zijn we niet alleen elkaar, maar ook
onszelf tegengekomen. Ik geloof dat iedereen wel
minimaal éénmaal heeft gehuild en tegen de grenzen
van zijn eigen kunnen stuitte. Maar soms ook tegen
de grenzen van de groep. De grenzen bleken echter
eerder ontmoetingsplaatsen. Door elkaar te helpen,
maar ook door onszelf te overwinnen, durfden we
onze grenzen te verleggen. Wij allen breidden ons land
daarmee als het ware uit.
Aangezien ik al langere tijd niet meer aan acteren had
gedaan en mij meer had gericht op het voordragen
van onder meer gedichten, voelde dit als een wereld
van verschil. Naarmate het proces vorderde, begon ik
weer losser te worden en durfde ik meer mijn stem te
verheffen. We waren elkaars supporters. Dat was mooi
om mee te maken.

die we samen geschreven hadden. Ik begon mij te
realiseren hoe het er eigenlijk in de wereld aan toe
gaat. Natuurlijk had ik daar zo mijn gedachten bij, maar
als idealist zag ik de wereld toch net iets rooskleuriger.

Ik besefte dat we, net als in het sprookje Belle en het
Beest, onszelf met een roos behoorden te vergelijken.
Terwijl wíj als spelers openbloeiden, zag ik in andere
stolpen de blaadjes juist langzaam verwelken.
De samenleving is het beest. Maar waar is onze
liefde voor de wereld, onszelf en voor elkaar? Ik
denk bijvoorbeeld aan het meest kleine schepsel
dat de aarde weer vruchtbaar maakt, de bij. Mijn
braakliggende brein was eindelijk bezaaid en de
bloemen kregen verrassend grote wortels, die rijkten
tot in mijn hart. De stronken hadden me doen inzien
dat de situatie, waar wij ons als huidige generatie in
wanen, verre van toelaatbaar is. Mijn ogen zijn geopend
en ik denk dan ook dat ik eens vaker stil moet staan,
want dat brengt me verder dan ik had verwacht.
Anoek 11B

Evenals onze visie, ontwikkelde ook ons stuk zich.
Door met elkaar in gesprek te gaan, ben ik mij meer
bewust geworden van de woorden in het script,
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Hier wat reacties van reisgenoten:
“Onverwacht, mooi en inspirerend
maar vooral surrealistisch.”
-Anne Hermans“Een ervaring die ik onmogelijk zou
kunnen vergeten. En waarvan ik
het een eer vond om er deel van
uit te maken.”
-Simian Bastin-
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“Ik vond het een hele inspirerende
reis om nooit te vergeten en zeker
voor herhaling vatbaar.”
-Menno Lahaye-

Verslag van de reis met
Global Exploration
De reis is voorbij en het sponsorgeld
geïnvesteerd. We vertrokken op 2 juli
en op 23 juli vlogen we weer terug.  We
reisden per vliegtuig en per bus. Je
zag wel wat van het land en dat was
zeker mooi. Je zal mij dus nu ook
niet meer horen klagen over reizen
van twee uur.  
De eerste paar dagen verbleven we
in gastgezinnen en een resort. In
het resort waren een paar kamers
met een bed en een kleine badkamer.
Iedereen reed er op brommertjes. Dat
was echt geinig om te zien.  
De eerste week waren we
in Thailand. Daarna hebben we door
Cambodja gereisd.  
Mijn persoonlijke mening is dat
Cambodja qua natuur echt mooier is
dan Thailand.  
Opmerkelijke dingen er waren de
markten en de mensen. Markten waren
druk en mensen waren óf heel vrolijk
óf het waren bedelende mensen. Ze
bedelden de kleren van je lijf.

De klassen 9 bezochten op 1 november het
Nederlands Mijnmuseum. Zij kregen een
rondleiding in en rondom het museum van
studenten geschiedenis van Fontys Hogeschool.
Ook hadden deze docenten in spé allerlei
opdrachten verzonnen voor de leerlingen.

Mijn excursie
Regen, regen en nog meer regen… zo liepen wij
(klas 9) naar het Nederlands Mijnmuseum. Drijfnat
aangekomen begint klas 9A met 5 workshops en klas
9B met een wandeling. Een wandeling door Heerlen en
zijn mijngeschiedenis. Veel informatie, maar wel leuk en
interessant om te horen en de plekken te zien die te maken
hebben met de mijnen. Na 1 uur wandelen kwam er een
wissel. Omdat er vijf workshops waren, werden we verdeeld
in vijf groepen. Bij de eerste workshop moesten we er
achter zien te komen of het citaat uit het heden of het
verleden kwam (het verleden wil dus zeggen: de tijd van
de mijnen). De 2e workshop was een rondleiding op de
bovenverdieping van het mijnmuseum. Voor de 3e moesten
we naar een ander gebouw. Daar beantwoordden we
vragen en wie als eerste klaar was en van de antwoorden het
juiste woord had geraden, kreeg een lolly. De 4e workshop
was in het oude CBS gebouw. We kregen eerst per land
een stukje geschiedenis te horen en we speelden een
bordspel. Bij elk goed antwoord mocht je een stapje
vooruit. Het groepje/land dat als eerste in Nederland
aankwam kreeg een prijs. De laatste workshop had met
muziek te maken! We schreven een gedicht of lied over die
tijd.  
Lyvana (9B)

Floris (10A)
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Pedagogische zaterdag
Dag allemaal,
Mijn naam is Frans, ik ben de vader van Samuel
en ik ben docent.
Ik werk ruim 20 jaar in het onderwijs (vo, mbo
en hbo).
Mijn zoon is dit jaar ingestroomd in klas 8b en ik
vind het interessant om meer te leren over de
onderwijskundige kant van de vrije school. Ik had
geluk. Op zaterdag 28 september was de tweede
pedagogische zaterdag waar veel van deze zaken
aan bod kwamen.
Van 10.00 tot 15 uur kregen we eerst een
stukje geschiedenisles van Pauline over het
vrijeschoolonderwijs. Er werden daarna vier
workshops aangeboden in Engels, wiskunde,
textiel en tekenen. Ouders van de ouderraad
vertelden over de jaarfeesten en leerlingen van
de bovenbouw zorgden voor een heerlijke lunch
met broodjes, wraps, sapjes, koffie, thee en fruit.

Wat mij bijzonder aansprak van deze dag, is dat
me duidelijk werd dat er een duidelijke visie is
vanwaar heel het onderwijs is opgebouwd. Er
wordt gewerkt vanuit de ontwikkeling van het
lichaam (fysiek en etherisch), de ziel (het gevoel),
de geest en ‘het ik’.
Elke onderdeel past bij een bepaalde fase in
je leven. Zo staan in de eerste 7 jaren de
lichamelijke ontwikkeling centraal en gaat het in
de lesgeven alleen om het sociaal spel, het vooren nadoen, meedoen, vrij bewegen, zingen en vrij
spel (onderbouw basisschool).
Er is ook veel aandacht voor verhalen en
inspirerende mensen. Elk jaar heeft een eigen
thema en uitgangspunt. Zo wordt begonnen met
sprookjes (klas 1) en gaat het van fabels (klas 2)
en ontdekkingsreizigers (klas 7) naar inspirerend
gedachtengoed (bovenbouw).
Docenten proberen in hun les aan te sluiten bij
deze jaarthema’s en wat me ook opviel was de
enorme variëteit in didactiek (hoe je de stof
aanbiedt). Zo had wiskundedocent Hendrik een
plankje met een cirkel van spijkers waar heel
eenvoudig de verschillen duidelijk werden tussen
bijvoorbeeld een vierkant en een rechthoekige
driehoek en kreeg Bianca van Engels ons aan
het praten in het Engels met een M&M spel
waarbij elke kleur van het snoepje stond voor
een onderwerp waar je iets over kon vertellen.
Als docent zoek ik ook altijd naar activerende
werkvormen en ik vond het heel inspirerend.
In de inleiding vertelde Pauline dat er
veel aandacht is voor het vertellen van
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verhalen en dat je als docent werkt aan een
vertrouwensband met de leerling waarbij je wel
de professional bent van je vakgebied.
Hoe dat gegeven doorleefd wordt in het team
werd me duidelijk bij de wiskundeles van
Hendrik. Hij begon de workshop met een kort
verhaal van ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
waarin een karakter van een bepaalde leeftijd te
veel ‘verjongingspillen’ had genomen, meer pillen
dan de leeftijd van die persoon, waardoor deze
persoon van de aardbodem verdween. Daarna
vertelde Hendrik een persoonlijk verhaal over
zijn zoontje die op zesjarige leeftijd in staat
bleek antwoord te geven op de vraag hoeveel
4-6 is. Het antwoord -2 had hij geleerd door het
lezen van die betreffende passage in dat boek.
Hendrik, als docent, ervoer zelf bij zijn eigen
kind dat het kan leren van verhalen.
Daarna maakten we een paar sommen op het
bord waarbij soms niet verteld werd hoe je het

moest oplossen zodat verschillende antwoorden
mogelijk waren. Hendrik liet ons zien dat de
verwondering die hij had bij sommige van onze
creatieve oplossingen van belang is om te tonen
in het onderwijs. Het laat de leerlingen ook zien
dat je ‘als docent’ ook kunt leren en niet altijd
alles weet en dat er meer wegen zijn die naar
Rome leiden. Het was een mooie eerste les.
En zo was er bij elke les wel iets dat me
aanspraak in didactiek of onderwerp. Ik zag de
zoektocht van de docenten om de verbinding
te zoeken met de uitgangspunten van de vrije
school.
Voor mensen die al bekend zijn met de vrije
school is dit waarschijnlijk niets nieuws.Voor mij
was het een mooie ervaring die ik graag wilde
delen.
Frans Roovers (ouder)

Zaterdag 28 september was de pedagogische zaterdag. De gelegenheid voor mij, als ouder van
een dochter in de 7e klas, om eens beter kennis te maken met het Vrijeschoolonderwijs. En
enigszins nieuwsgierig was ik natuurlijk wel. In de centrale hal werden we hartelijk ontvangen.
Hier werd vervolgens onder het genot van een kopje thee of koffie verteld over het ontstaan
van dit type onderwijs.
In de vorm van een soort workshop, kregen we ‘les’ in drie vakken. Mijn groepje had wiskunde
door Hendrik, tekenen door Kevin en Engels door Bianca. Ik had het gevoel dat ik weer op
school zat. We werden als ouder namelijk aan het werk gezet met het maken van sommen, een
tekening en luisteren en praten bij Engels. Ik heb me echter heel goed geamuseerd. De lessen en
de uitleg waren erg levendig!
Er was een informatieve bijeenkomst over de Jaarfeestengroep en de gewenste ouderhulp. Als
afsluiting, werden er vragen gesteld en beantwoord over het toetsen en de rapporten.
Ik vond het zeer prettig om deze pedagogische zaterdag bij te wonen. Je snapt nu beter hoe dit
onderwijs en deze school werkt. Daarnaast was het gewoon een leuke, gezellige dag die ik kan
aanbevelen!
Vera Verbruggen (ouder)
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75 jaar Liberation Maastricht

Een tijd geleden deed Jeugdtheaterschool Kiek een oproepje, namens de regisseur om deel te nemen aan
de voorstelling van 75 jaar Liberation Maastricht (de eerste bevrijde Nederlandse stad, 14 sept 1944). Er
volgden een aantal repetities (de week voorafgaand aan de voorstelling zelfs elke avond). In het eerste deel
van de voorstelling was ik SS-soldaat, (de gemeente gaf vergunning om in dit pak rond te lopen). In eerste
instantie leek het me wel leuk om deze rol te hebben, maar toen ik op de avond zelf de echte Amerikaanse
oorlogsveteranen zag zitten, schrok ik
wel een beetje. Deze mannen hebben
de oorlog ECHT meegemaakt. Mijn
rol als SS-er eindigde toen Maastricht
werd bevrijd. Ik mocht me toen
omkleden en mijn rol veranderde in een
bevrijde Mestreechteneer. Dat was een
opluchting. Er waren meer dan 2000
toeschouwers, met zelfs bekende mensen
(de staatssecretaris van Defensie, Onno
Hoes, de burgemeester). Het was een
bijzondere ervaring.
Milan (9B)

Cultuurmarkt klas 8
Ter afsluiting van de periode cultuurgebieden (lees meer
hierover in de rubriek TIMELINE), organiseerden de klassen
8 een cultuurmarkt.
Er waren allemaal kraampjes ingericht, door leerlingen,
met een land of cultuur. Informatie en een spel over het
land werd daarin verwerkt. Eveline uit mijn klas en ik kozen
het land Argentinië, omdat we graag iets van de LatijnsAmerikaanse cultuur wilden gebruiken. Over Argentinië
wisten we beide niet zoveel. We kozen dat land dus, om er
veel over te leren. Eveline heeft Empañadas gemaakt en ik
had vanalles over de geschiedenis opgezocht. Zo kwamen
we er achter dat Argentinië ooit een onderdeel van Spanje
was. Het was geweldig om alle verschillende culturen bij
elkaar te zien. Van jungles tot Mexicaanse hoeden en van
tapas tot pannenkoeken. Het was een gezellige ochtend.
Anne 8B
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over the line of GOSSIPLINE?
Roddels en Weetjes
Er zijn weer een heleboel weetjes en roddels in de roddelbox geduwd. We hebben de leukste verzameld en
bedacht, en ook deze keer zitten er weer een heleboel sappige roddels tussen.
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fun line

Interview met….

Wilfred de Deur
Vandaag interviewen we een persoon die door de meeste mensen genegeerd of juist
getreiterd wordt. Het is een relatief onbekende persoon in het Vrijeschoolse landschap, maar
waarschijnlijk heb je deze frisse gozer vast wel eens aangeraakt. We hebben het natuurlijk
over… Wilfred, de deur van Pauline’s kantoor!
Hee hallo Wilfred, hoe gaat het vriend?
‘Ja, wel prima eigenlijk. De laatste tijd is de sfeer op school wat gezelliger, dus als iemand dan het kantoor uit loopt, dan
smijt die persoon niet met de deur ofzo. Dat vind ik wel heel fijn eigenlijk.’
En hoe is je band met Pauline?
‘Over het algemeen wel goed.We kunnen goed door een deur, zal ik maar zeggen. Héhéh.’
Oké, leuk. Heb je eigenlijk een relatie?
‘Daarmee kom je wel even met de deur in huis vallen zeg, jeetje. Ik heb een relatie met de toegangspoort van deze school.
Ze heet Annastaatsia en ze is super knap.’
En zijn er ook periodes geweest dat het wat heftiger is geweest om deur te zijn?
‘Absoluut. Een keertje smeet iemand zo hard met mij, dat Carol me moest komen repareren.’
Wat is je grootste irritatie?
‘Als er van die sensatiezoekertjes door mijn raampje zitten te gluren! Laat ons schoolhoofd nou toch eens met rust
verdorie!’
Wat doet het eigenlijk met je dat er een raampje in je zit?
‘Echt super stom. Ik heb ook gewoon mijn privacy weetje.. soms denk ik, was ik maar een lift geworden. Dan had ik
tenminste meer vrijheid.’
Heeft Pauline al eens met jouw gesmeten?
‘Ja, ik weet het nog goed. Ze kreeg net te horen dat de inspectie weer een bezoekje zou brengen aan de school, en dat
levert natuurlijk een frustratie op. Ik begrijp het wel hoor, daar niet van.’
Hoe maakt een skelet zijn deur open?
‘Met zijn sleutelbeen, haha ja die kende ik al.’
Ben je niet toe aan vakantie?
‘Eigenlijk wel, ik heb al een exclusief tipje geboekt naar Deuropa.’
Vind je het moeilijk dat je een deur bent?
‘In het begin had ik er wel veel moeite mee, maar het went. Ik durfde het pas op m’n 15e te vertellen, maar gelukkig
reageerden m’n ouders positief. Zelf zijn ze de vliegenmeppers-industrie ingegaan.
Bedankt voor het beantwoorden van de vragen, Wilfred. Dat waarderen wij echt enorm.
‘Haha, geen probleem. Een sappige dag nog gewenst, ouwe reus.’
En dit was het Interview van deze editie! Wie moet ik de volgende keer interviewen? Een ovenschotel,
Berry de bever of een broodkruimel? Laat het me vooral weten!
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Jef Mennen

Wie is wie?

Deze schattige kindertjes werken bij ons op school. Weet jij wie dit zijn?
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Boeken perspectief
Als ik me naast haar begeef, met m’n ogen dicht,
lijk ik voor even naast mij te staan.
Ik kweek empathie voor alles wat ik zie.
We zijn zo alleen, dat we samen alleen zijn.
De geluiden van buiten
zijn als niets bij het gefluister.
Wat gaat er schuil achter het zichtbare?
Door herhaling wordt beweging gesuggereerd.
Aktes van een onuitgesproken complot.
Zijn grijns is inmiddels vastgeroest.
Hij stond te dansen met z’n eigen graf.
Waar bestaan je tranen uit?
Toch niet uit een gebrek aan kennis.
Of uitgelopen inkt.
Dadelijk zullen mijn woorden
niet meer aan zijn verhaal voldoen.
Het individu blijft verborgen achter vele maskers.
Ze is niet de vereenvoudiging van de werkelijkheid.
Alleen een weergave, om onszelf te herlezen.
Beloof me dat je zal komen.
Nog voordat ik mijn zinnen ergens anders op heb gezet.
Anoek Hilt (klas 11)

Een moment
een seconde, een moment
doodzonde; maar het went
ik doe de ronde; sta aan vier kanten
we fonkelen, als diamanten
ik sta stil
bij hoe het zit
ik sta stil
bij hoe ik sta
als ik erbij stil sta wil ik levende gesprekken
voeren met en dode.
mijn horloge maar weggegooid,
in de hoop de tijd nu te doden.
kom bliksemsnel
je weet dondersgoed
niet in de mood; maar omdat het moet
ik wil doorgaan ik ken geen pitstop
maar het kan niet zijn dat ik met dit stop
Jef Mennen (10B)
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Rap cholerish
vuur in m’n ogen
niks gelogen
straight to the point, praat niet met een boog
en al ben ik ben ik blind, ik heb veel voor oog
ik sta zo laag, wil enkel omhoog
net een loodgieter, want ik neem leiding
er is afstand, maar wil geen scheiding
ben enthousiast en ook snel verrast
ben niet de boy die je graag belast
zwem niet in zee, maar ben gedreven
ik zoek iets, om naar toe te leven
we gaan nu door; trap op het pedaal
problemen hier, want ze zijn mentaal
sterk geprikkeld, bang voor verliezen
vrienden veel, heb ze voor het kiezen
ik ben zo vies van jullie adviezen
laat mij koud, dan zal ik bevriezen
wil mijn zin krijgen, dat is mijn punt
kom-ma naar hier want ik heb een punt
ik laat je zien wat je wel echt kunt
en ‘please’, wees trots, als je weer eens stunt
het blijft bubbelen, maar denk niet aan fanta solo soms,
maar samen fantastisch
risico’s nemen
dingen proberen
zeg wat je wilt, ik ben zelfverzekerd
onzeker, maar vaker weer zeker
het liefst drink ik alleen uit een beker
want ik win weer, ja dat zijn feiten
soms woede, dan wil ik weer smijten
goed voor de dag, ik zeg je gedag
van binnen slecht, maar van buiten goed
omdat het moet, maar een goede ‘mood’
ben snel gekwetst, maar ik uit het niet
een masker aan, maar je ziet het niet
pijn is onzichtbaar, net als een spook
pijn vergaat in de rook
maar ik rook geen sigaret
soms flipt het eruit, net als een omelet
maar wil iets hebben om te doen
en leegte wil ik vullen met het volgen van m’n hart
m’n hart gaat zo hard door alle prikkels om me heen
en dingen blijven jeuken, maar laat ze niet varen in de
zee
ik heb het niet op planten maar ik bloei van zekerheid
bang om je te verliezen maar ik raak je nooit meer kwijt
- Jef Mennen (klas 10)

Freya (klas 9B)
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time line

In
vertellen leerlingen over het
periodeonderwijs in de verschillende klassen.
Periodeonderwijs vindt gedurende drie weken plaats tijdens de eerste
twee uur van de dag. Er wordt dan intensief gewerkt aan een bepaald
thema of vak. Leerlingen maken aantekeningen. Aan het eind van de
periode binden ze zelf hun verslag in: periodeschrift.
Een ‘eigen boek’ met up-to-date informatie.

Periode STUDIEVAARDIGHEDEN

20
time

De eerste periode van de zevende klas ging over studievaardigheden. Deze periode werd gegeven door onze
mentor, Donny. We hebben veel geleerd in deze periode.
Bijvoorbeeld hoe je een voor- en nawoord moet
schrijven, hoe je een bijpassende tekening en kaft moet
maken en hoe je moet inbinden. We vonden het een
leuke periode en we zijn blij met Donny als onze
mentor. We verheugen ons op de komende periodes.
Ronja & Ava (7A)
Dit is mijn eerste periode op deze school. Ik vond het best leuk om te zien hoe
alles in zijn werk ging. We leerden hoe je een periode schrift maakt en inbindt. Ik
had ervoor gekozen om alles in dezelfde stijl te maken. Dezelfde tekststijl en dezelfde versiering. Ik vind dat het wel leuk is geworden dus deze periode is geslaagd.
Inge (7A)

Ronja (7A)

Periode NEDERLANDS:
RATIONALISME EN ROMANTIEK
Deze periode wordt gegeven door Lisanne, onze
nieuwe docent Nederlands. Maar waar gaat het nou
over? We begonnen met het rationalisme oftewel de
verlichting. De filosofen die in die tijd leefden, werden
verlichte denkers genoemd. Daarna was het thema: ‘de
romantiek’. Dat veel ging veel over het gevoel. In deze
periode kwam er veel kunst aan bod zoals: beeldende
kunst, literatuur en muziek. De opdrachten
die we over deze onderwerpen kregen
vond ik heel leuk. Mijn favoriet is
dat we een briefroman moesten
schrijven! Ik vond het een hele
leuke periode.
Lyvana 9B
Ava (7A)

16

019
line

Periode CULTUURGEBIEDEN:
De eerste periode van klas 8A en 8B was cultuurgebieden.
In 8A werd die gegeven door Isabelle en in 8B door Sharon.
Ik vond het een hele leuke periode, omdat ik het leuk
vind om nieuwe mensen en volkeren te leren kennen. De
sfeer in de klas was heel fijn, het was alleen best wel druk.
We hebben veel geleerd over de verschillende gebieden.
Bijvoorbeeld in Azië hebben ze andere gewoontes dan
in Afrika. Cultuur ook afhankelijk is van religie. Zoals
bijvoorbeeld het hindoeïsme, het christendom of de islam.
We zijn ook naar een moskee geweest met beide klassen.
Er was een meneer die uitlegde dat ze alleen voor Allah
bidden, maar dat ze in alle profeten geloven, dus ook in
Jezus. Hij zei ook dat sommige moslims elke dag vijf keer
naar de moskee komen om te bidden. Ter afsluiting van
deze periode organiseerden we een cultuurmarkt. Je leest
hierover in NEWSLINE. Het was dus een hele leerzame
periode.
Anne 8B

Periode PARZIVAL
Class 11 had its first period, about Parzival. Parzival was a son of
a knight. When Parzival’s father died his mother didn’t want him
to become a knight like his dad was. She decided to move to the
forest with her son (Parzival). And live far away from the castle
of King Arthur. Parzival was very curious like his father, he found
out what a knight was and wanted to be also knight. He left his
mother, who died shortly after he left. He went on an exciting
adventure and found many obstacles. He overcame them all and
finally reached the holy grail. Where he made a big mistake and
didn’t dare to ask the question in order to save his uncle. After
many years and to find the love of his life, he was able to defeat
the Grail! And they lived happily ever after.
Nienke 11B
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life line

In de rubriek life line worden
leerlingen en docenten genomineerd
om deel te nemen aan een interview.

Zie jij je naam onder één van de interviews staan?
Dan ben jij de genomineerde voor de volgende schoolkrant.
Tekening Ischa

Wat mag je doen:
• Stuur de antwoorden PLUS een foto waar jij blij van
•

wordt naar:
m.windemuller@stichtinglvo.nl
Je mag voor de volgende genomineerde (je kiest een
leerling uit de andere klas, hij/zij leest zijn/haar naam
in de volgende off line) één vraag schrappen en één
nieuwe vraag bedenken (een pittige vraag, maar wel
eentje die je zelf ook zou beantwoorden).
Interview met: Beer

(8A)

Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Beer: Nadat ik naar een ander land ben geweest.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Beer: Geen idee, hij is verborgen.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Beer: Toen ik iemand pijn deed en ik huilde.
Vraag 4: welk seizoen vind je het fijnst?
Beer: Winter.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Beer: Eten.
Vraag 6: Wat vind je het leukste vak en waarom?
Beer: Textiel, omdat ik dan dingen maak.
Ik verander vraag 3 in:
wat is je grootste geheim?
Het stokje geef ik door aan: Fijgje (7B)
Ik word blij van: zie foto
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Het interview van Hendrik (Docent Wiskunde)
Vraag 1: waar droomde je als kind van?
Hendrik: Ik droomde veel over wolven met rode ogen die midden in
de nacht in de Spaanse bergen zaten.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Hendrik: Dat ik van alles wel een beetje kan...
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit
Hendrik: Dat ik met 10 jaar oud volop tegen een lantaarnpaal
aanliep (terwijl ik naar een mooi meisje keek...)
Vraag 4: met welke persoon wil je graag een dag ruilen
en waarom?
Hendrik: Ik zou wel eens een dag willen ruilen met Jim Morrison
(zanger van The Doors).
Wat een waanzinnige stem, wat een tijdperk, wat een bijzondere
levensstijl....
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Hendrik: “Leer, geniet, val, sta op en blijf lachen!”
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet
hij/zij dan zeker van jou weten?
Hendrik: “Dat ik veel naar hardrock muziek luister!”
Ik verander vraag 1 in: “Wat is HET mooiste moment dat je
ooit hebt meegemaakt?”
Het stokje geef ik door aan Donny.
Ik word blij van: Mijn zoontjes David (8) en Stijn (4)! (zie foto)

Het interview van Lotte (klas 10B)
Vraag 1: Wat is je favoriete liedje en waarom?
Lotte: ik heb er veel maar ik denk dat mijn
favoriet Kalopsia van Queens of the Stone Age vanwege de betekenis!!!
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Lotte: niet om op te scheppen ofzo maar ik ben heel goed in stil zijn.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Lotte: daar kijken we altijd over heen als je snapt wat ik bedoel.
Vraag 4: Wat wil je echt nog een keer gedaan hebben
voordat je van school gaat?
Lotte: mijn eindexamen halen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Lotte: waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan!
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet hij/
zij dan zeker van jou weten?
Lotte: ik begin wel eens met praten en weet eigenlijk niet zo goed wat
of hoe ik iets ga zeggen
Ik verander vraag 3 in:
welke taal zou je het liefst
willen spreken?
Het stokje geef ik door aan:
Floris
Ik word blij van (zie foto)

Interview met: Simone (klas 9a)
Vraag 1: Wat is het allergekste dat je ooit hebt gedaan?
Simone: moet ik nog goed over nadenken
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Simone: wat verborgen is moet verborgen blijven toch?
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Simone: dat ik een onderkin foto stuurde naar de jongen waar ik een
mega crush op had.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je mentor?
Simone: hoe ze ontmaagd is.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Simone: live a life you will remember.
Vraag 6: wat is een gepaste straf voor een docent die zijn/
haar telefoon gebruikt tijdens de les?
Simone: bij Carol inleveren tot 18 uur.
Ik verander vraag 1 in: Wat is het allerstomste dat je ooit hebt
gedaan?
Het stokje geef ik door aan: Sien
Ik word blij van: zie foto

topic line
Uitgekeken

‘Ik zie rond in de wereld’, weerklinkt het galmend door de
volgende zinnen van onze ochtendspreuk heen. En al dreunen we
deze samen op, de stemmen kunnen nooit eentonig gevonden
worden.
Sommigen zijn hem liever kwijt dan rijk. Onze spreuk. Maar
naarmate de jaren vorderen, heb ik het vermoeden dat de
betekenis ervan inmiddels wel tot ons doorgedrongen is.
Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, en ik, grondlegger
van mijn eigen wegen, hebben fysiek dezelfde ogen, maar we
hebben allebei een andere visie op de wereld om ons heen.
Soms vrees ik dat we de wereld achter glas zien en ons er niet van
bewust zijn wat er daadwerkelijk gebeurt. Misschien hebben we al
vanaf onze geboorte een bril gekregen en aanschouwen we onze
omgeving in een gefilterde weergave. Misschien zie ik niet wat ik
behoor te zien.

Soms kijk ik door een roze bril en neem ik de risico’s te snel. Er
wordt mij dan ook wel eens gemeld dat ik realistischer moet zijn.
Een huisje, boompje en beestje worden mij in mijn hoofd geprent.
waardoor ik niet anders kan dan het zo te moeten zien?. Waar
sta je namelijk zonder werk, zonder echtgenoot en zonder een
dik-belegde boterham?
Toen ik klein was zag ik de wereld als een speeltuin. En zo wil ik
hem blijven herinneren. Maar naarmate de tijd verstrijkt, lijkt je bril
van sterkte te veranderen. De focus valt enkel nog op bepaalde
zaken en de rest zie je niet scherp meer.
Slechts enkele mensen hebben het aangedurfd, om de bril af te
zetten. Ze wisten dat hij niet meer terug opgezet kon worden. Zijn
we blinden, die de werkelijk betasten of gewoon uitgekeken?
Anoek Hilt

19

front line
In front line
blikken we
vooruit naar
wat je in de
volgende
editie kunt
verwachten.

Eerst is er natuurlijk kerstvakantie. Daarna volgt al snel de open dag waarbij wij weer
veel leerlingen van groep 8 zullen ontvangen en trots onze school presenteren. Onze reporters
schrijven er een verslag over.
In de klassen 8 zijn ze bezig met project Transformatie. We houden jullie op de hoogte van
alle kunst en cultuurworkshops.
In maart gaan vier leerlingen van klas 11 meespelen in een grote voorstelling Trojan Wars. Klas
10 gaat de voorstelling beleven. Benieuwd hoe ze dat gaan doen...
Een aantal klassen gaan op stage. We willen verslagen en foto’s zien!
Er zijn weer interviews met leerlingen én een docent van onze school. De
genomineerden zie je bij: LIFEline. De column van Anoek bij TOPICline. Illustraties en tekeningen
van Lotte. Roddels en weetjes in over-the-line en funny things van Julian & Jef in FUNline.
Voor de rubriek Poetry Line mag je een gedicht insturen dat je graag in de schoolkrant wil
delen.
De tweede editie van de OFFline schoolkrant van dit schooljaar zullen wij uitdelen voor de
meivakantie.

that line
side line

Heb je kopij in de vorm van een bijdrage van iets wat je leuk of
bijzonder vond bij een PERIODE, een puzzel of iets grappigs voor
FUNline, heb je een mooi gedicht geschreven voor POETRYline of iets
hilarisch meegemaakt in de klas? Wil je blunder of weetje over een
leerkracht voor OVER-THE-LINE delen of wil je een oproep doen?
Redactieleden: Anoek (11B) |
Nienke (11B)| Floris (10A) |Jef (10B)
| Julian (10B) | Lotte (10B) | Lyvana
(9B) | Anne (8B) | Ava (7A) | Ronja
(7A)
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