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Lieve USG’ers,  

Het einde van 2020 is alweer in zicht en hoewel we allemaal wel weten dat het een zeer 
uitdagende tijd was, te beginnen met; het afbranden van Australië, een mogelijke Derde 
Wereldoorlog, Kobe :(, één van de grootste protesten in de wereldgeschiedenis, een 
pandemie die de gehele wereld in de greep heeft, de (deels) online lessen, afgelaste feestjes en 
andere sociale bijeenkomsten en nog veel meer, gaat de Apo (en het leven) gewoon door.  

Deze Apoforèta staat in het thema van ‘2020’: een bijzonder jaar; zwaar maar ook 
leerzaam. Natuurlijk hebben we ook deze editie de welbekende quotes en roddels om wat stoom 
af te blazen, maar deze keer nemen we ook een kijkje op de gebeurtenissen die zich buiten de 
deuren van de USG afspelen en we hebben gekeken hoe dat jullie, leerlingen van het USG 
beïnvloedt . Deze editie hebben we goed gekeken, geluisterd en geanalyseerd, we hebben 
gekeken naar gebeurtenissen op mondiale, nationale en lokale schaal. Met de verkiezingen die 
geleidelijk komen aanzetten vinden wij, als de redactie van de Apo het erg belangrijk dat we 
allemaal een mogelijkheid krijgen om heel even na te denken over de politiek, naast wat we er 
op school al over horen en op de tv. Veel van de vragen die we aan jullie hebben gesteld 
hebben ons doen inzien dat een groot deel van de leerlingen van het USG vaak graag 
betrokken zijn bij wat er gaande is, en persoonlijk geloof ik dat dat iets is om trots op te zijn. 
Deze betrokkenheid stelt ons als individuen in staat om betere keuzes te maken en zo als 
generatie voor verandering te zorgen.  

Voordat we beginnen met het lezen van de stukjes wil ik nog Julia van Reenen heel erg 
bedanken voor haar inzet bij de Apo. Met veel plezier neem ik het hoofdredacteurschap van je 
over en ik zal mijn best doen om je mooie werk voort te zetten! De redactie zal je missen!  

Groetjes, Hasti 

VOORWOORD

Hasti Ansari
3. 



OPROEP

We zijn op zoek naar nieuwe leden!

Lijkt het jou leuk om een paar keer per jaar bijeen te 
komen met mensen uit verschillende jaarlagen en 
wil jij je creativiteit delen met de rest van de school, 
meld je dan aan!

Geef je nu op : schrijf een mail naar 
apoforetausg@gmail.com met daarin je 
naam, klas en welke taak jij graag op je 
wilt nemen !

Wij zoeken schrijvers, vormgevers, tekenaars, 
fotografen en alle andere soorten artiesten die iets te 
vertellen hebben in wat voor vorm dan ook!

mailto:apoforetausg@gmail.com
mailto:apoforetausg@gmail.com


Presidentiële politiek praten met 
Van den Nieuwenhuijzen

Bijna allemaal hebben we de Amerikaanse verkiezingen in ieder geval tot op zekere hoogte
gevolgd. Onderling, maar ook in de lessen is bijna alles omtrent de Amerikaanse
presidentsverkiezingen besproken. Een van de lessen waarbij er het meest over wordt
gesproken zijn de maw- en maatschappijleerlessen. In dit interview stellen we meneer van
den Nieuwenhuijzen, maw en maatschappijleer docent en politicoloog, een paar vragen over
de verkiezingen.

Hoe heeft u de overwinning van Joe Biden en Kamila Harris gevierd?
Die heb ik nog niet gevierd en die zal ik niet vieren zolang Biden president elect (een al
gekozen maar nog niet geïnaugureerde president) is. Wanneer Biden als de 46e president
van Amerika geïnaugureerd is zal ik het vieren.

Wat zou u hebben gedaan als Trump herkozen was?
Op de dag van de eerste uitslagen was ik wel in m’n humeur. Ik weet niet wat ik zou hebben
gedaan. Waarschijnlijk zou ik het verwerkt hebben door het er veel in de klas over te
hebben.

Heeft u op school en tijdens de lessen gemerkt of leerlingen veel bezig zijn met de
Amerikaanse verkiezingen?
Ja, leerlingen zijn heel veel bezig met de verkiezingen; meer ook dan jaren en meer dan met
de Nederlandse verkiezingen. Ook zie je veel verschillen tussen leerlingen in de manier
waarop ze de verkiezingen volgen en er meer bezig zijn.

Bent u nog leerlingen tegengekomen die Trump steunen?
Nee. wel heeft een leerling ook argumenten voor Trump uitgelegd, 
wat ik zeer waardeer.

Biden heeft in zijn speech na de bekendmaking van de uitslag 
gezegd dat hij een president
is voor alle Amerikanen. Denkt u dat Biden voor meer eenheid 
kan zorgen?
Ja, je kan momenteel sowieso niet voor minder eenheid zorgen. In 
eerste instantie sloot ik me bij de mensen aan die zeiden: “Settle 
voor Biden”. Maar als je alles overziet dan denk ik dat Biden de 
juiste kandidaat is voor dit moment. Biden kan ook meer kiezers aan 
de democraten binden. Er zijn weinig verwachtingen, maar wel een 
grote opdracht.



Aanhangers van Trump hebben onder andere gedreigd aanhangers van Biden te
mishandelen en huizen in de brand te zetten. Denkt u dat zij die bedreigingen zullen
doorzetten?
Tot u toe lijkt het geweld mee te vallen, maar ik durf daar niets over te zeggen. Ik wil nee
zeggen, maar er waren al Trump supporters die planden om gouverneur Gretchen whitmer
te ontvoeren. Daarnaast is het natuurlijk zo dat als hier een oen iets doet het heel naar is,
maar als daar een oen is doet heb je gelijk drie doden omdat ze wapens hebben.

Joe Biden en Kamala Harris hebben zich tijdens de campagne als progressief 
neergezet. Zo willen ze dat de VS tegen 2050 geen CO2 meer uitstoten en willen ze met 
de affordable care act Obamacare uitbreiden. Hoe haalbaar zijn die plannen volgens u 
en hoeveel gaat er van de terecht komen denk u?
Voor het realiseren zijn vooral de samenstellingen van de senaat en het Huis van
Afgevaardigden belangrijk. Plannen doorvoeren wordt lastig als er niet ook in de Senaat een
democratische meerderheid komt. Mondiaal is het vooral belangrijk dat de VS zich
committeren aan het klimaatakkoord van Parijs.
Er zijn geruchten dat het plan is dat Biden snel aftreed zodat Kamala Harris president wordt.
Denkt u dat deze geruchten waar zijn?
Nee.

Er zijn ook mensen die denken dat Biden niet voor een tweede termijn zal gaan en dat
Kamala Harris daarna redelijk makkelijk president zou kunnen worden. Denk u dat dit 
klopt?
Biden gaat sowieso niet voor een tweede termijn; hij is 78 wanneer hij wordt geïnaugureerd.
Kamala Harris zou niet per sé makkelijk president kunnen worden na Biden; dat ligt vooral
aan de komende vier jaar. Daarnaast zijn er veel mensen die ongeacht de kandidaat
Republikeins stemmen of mensen die niet voor Harris zullen stemmen vanwege haar
afkomst of omdat ze een vrouw is. Persoonlijk vind ik het erg goed dat er een vrouw, een
gekleurde vrouw vice-president wordt. Zoals Kamala zei: “I may be the first, but won’t be the
Last”.

Tijdens de verkiezingen is ook het kritiek over het kiescollege weer opgelaaid. Het
kiescollege zou ondemocratisch zijn en afgeschaft moeten worden. Wat is uw mening
daarover?
Die discussie moet niet alleen over het kiescollege maar over het kiesstelsel in het geheel
gaan. Je kunt geen kiesstelsel handhaven waarbij de meerderheid bij wijze van spreken
steeds niet wint. Andere kant grote wijzigingen zijn niet in het belang van beide partijen wat
die zouden ruimte creëren voor meer partijen. Daarnaast moet je natuurlijk ook ervoor
zorgen dat (geografische) minderheden worden gehoord.

 



Denkt u dat de Amerikaanse verkiezingen al een beetje laten zien wat er bij de tweede
kamerverkiezingen in 2021 gaat gebeuren?
De directe relatie vind ik erg lastig te trekken. Een populistische nationalistische agenda
zoals Trump heeft zie op meer plekken terug. De PVV en het FvD zijn niet hetzelfde, maar
putten wel uit hetzelfde vaatje, namelijk onvrede bij kiezers. Dat zijn wel thema’s waar we
over moeten nadenken.

In Amerika heeft Trumps COVID-beleid denk ik de uitslag beïnvloed. Denkt u dat de 
corona
crisis ook in Nederland de verkiezingen gaat beïnvloeden?
Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Enerzijds worden Rutte en zijn aanpak gewaardeerd.
Anderzijds omarmt de VVD nu wel een sterke, actieve overheid wat niet in lijn is met het
liberalisme, en ze zijn nu meer in lijn met de rest van het kabinet.
De meer complot-denkende partijen, het PVV en het FvD, doen en slecht in de peilingen
want bijna niemand zet nog vraagtekens bij de crisis door corona.

Wilt u nog iets zeggen?
Ik vind het goed dat de Apo een editie met politieke inslag maakt. Ondanks dat de meeste
leerlingen niet mogen stemmen is het belangrijk je er als leerling mee bezig bent zo dat
wanneer je wel kan stemmen je het snapt.



 

Wat we allemaal deden in quarantaine 

Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat de 
quarantaine op alle gebieden een negatieve invloed heeft gehad 
op ons leven, behalve natuurlijk op de verspreiding van corona - 
maar zelfs dat is niet voorkomen. 
Velen van ons zullen waarschijnlijk een achterstand opgelopen zijn, 
want wie gaat er opletten in de les als je het ook niet kan doen? 
Maar ik denk dat de docenten zeker wat hebben bijgedragen in 
deze stressvolle periode, ze zijn namelijk de bron van mijn stress 
geworden. Zonder alle leraren boos te krijgen, naar mijn ervaringen 
zijn jullie na de vakantie weer rustig opgestart met vijf SO’s per 
week. Wat het beste was aan de quarantaine tijd? Uitslapen 
natuurlijk! Maar zelfs dat ging niet altijd op, je werd elke ochtend 
om half 9 wakker gebeld. 
Concluderend; het was eigenlijk erg irritant en onproductief, maar 
we zijn er weer, klaar om alle docenten en onszelf natuurlijk ook 
een burn-out te bezorgen! 

    Emma Hagenaars
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“Wie is jullie mentor? Dan 
weet ik van wie ik klachten 
kan ontvangen als ik jullie 

mishandel.’’
-Righolt

’’Ik zet mijn bier vanaf 
nu wel buiten.’’
-van Bergeijk

“Dom blondje.”
-Vermeulen

Jij hebt geen mening hier.
-Welleweerd

“Sukulus maximus dat je bent.”
-van der Meulen

“Jullie staan in de weg, ik 
wil gewoon lekker op het 

schoolplein dansen.”
-Kneepkens

“Nee geen gemaar, 
want als je maar zegt 
spreek je me tegen en 

dat mag niet.”
-Rozendaal

“Ik wil geen objecten zien vliegen in 
dit klaslokaal.’’

-Rozendaal

“Zeg tegen je mond dat ‘ie 
z’n mond moet houden!”

-Baron

“Jij bent hier 
de Nederlander!’’

-Baron



Wat gebeurt er met de Jumbo?
 

Zoals we allemaal wel weten is de Jumbo vanaf het begin van het 
schooljaar verboden terrein voor scholieren in verband met corona. 
In plaats van naar de Jumbo gaan, offeren velen van ons iets meer 
tijd op om naar de Plus te gaan, maar ook de Kruidvat en de Has 
zijn erg populair in deze tijden.
Maar waarom is de Jumbo nou gesloten?
We hebben meerdere keren geprobeerd om de Jumbo te bereiken 
voor een interview, maar hier kregen wij geen aardige reacties op. 
Wat zouden dan logische redenen kunnen zijn? Er zijn er niet 
genoeg die echt logisch zijn en tot dit gevolg zouden móéten leiden. 
Zelfs als de winkel was gesloten met de gedachte dat er anders 
teveel scholieren zouden zijn, hadden ze ook makkelijk kunnen 
zeggen wat het maximaal aantal scholieren is en dan was de drukte 
alsnog voorkomen. Je zou denken dat als ze geen scholieren van 
het Boni en onze school meer binnen zouden laten ze enorme winst 
mislopen. Maar er is natuurlijk wel een kleinere kans dat er iets 
gestolen wordt, omdat er eerst zo veel scholieren naar binnen 
mochten als er waren.
Ook hebben wij zelf opgemerkt dat je als scholier zelfs niet na 
schooltijd wordt binnengelaten en ook niet als je niet eens op het 
Boni of het USG zit.
Het is best wel irritant dat we nu niet meer naar de overkant van de 
straat kunnen lopen voor een frikandelbroodje, maar ik denk dat we 
vooral allemaal hopen dat we snel weer naar binnen mogen!

Fenna van Alst, Cesar Priem en Emma Hagenaars



Strijd om het Torentje  
Wie o wie wordt premier?  

De Tweede Kamer Verkiezingen van 17 maart komen steeds 
dichterbij. Vanzelfsprekend mag de partij die de zetelstrijd gewonnen 
heeft de premier leveren. De vraag is alleen: wie wordt het? De 
Apoforéta heeft geen glazen bol, maar als politiek geëngageerde 
journalisten in spé, houden ook wij van een leuke voorspelling. Wie 
verovert de harten van de kiezers en dus ook het felbegeerde 
torentje?  

Rutte de zittenblijver?  
De (bijna) langstzittende minister-president van Nederland, mag nu 
al tien jaar in het torentje zitten. Onze huidige premier zou bij deze 
verkiezingen inmiddels al voor zijn vierde termijn gaan.  
Als kopstuk helpt hij de VVD bij de social-distancing. De partij 
stevent namelijk af op een geweldige verkiezingsuitslag waarin zij de 
grootste partij in de kamer blijven. Met misschien wel 44 zetels lijkt 
de regeringspartij een behoorlijke zetelwinst te behalen.  
Er lijkt bijna geen twijfel over mogelijk dat onze Mark het meeste 
kans maakt op de felbegeerde titel, of zijn we de weglachpremier 
inmiddels zat?  

Long-shot Sigrid?  
De droom van D66 en menig feminist: Sigrid Kaag als eerste 
vrouwelijke premier van Nederland. Na een lange carrière in Brussel, 
kwam ze met de boodschap dat ook zij voor het minister-
presidentsschap ging. Met een felle campagne en 
supportersbeweging #TeamKaag achter zich, hoopt zij 
vooruitstrevende kiezers voor zich te winnen.  
Of die kiezers komen, is nog wel de vraag. D66 levert als we de 
peilingen mogen geloven flink wat zetels in. Het gehoopte Kaag-
effect is toch een beetje uitgebleven.  



  

Gehate Hugo?  
De CDA-lijsttrekker was een eerst een echte publieksfavoriet. Sinds 
het begin van zijn ministerschap, maakte hij al headlines voor zijn 
flitsende schoenen. Zijn bekendheid nam pas echt de laatste maanden 
toe, tijdens de coronacrisis, als de minister van Volksgezondheid, die 
steevast naast premier Rutte - en gebarentolk Irma Sluis - op het 
podium stond. Daardoor steeg hij in de peilingen enorm. Hebben wij 
eindelijk een echte rivaal voor Rutte?  
Helaas heeft de kroonprins van het CDA een zware periode achter de 
rug. Door zijn afgekraakte coronabeleid en controversiële plannen 
voor de corona-app, heeft zijn imago flinke verliezen geleden. Het lijkt 
er op dat vice-premier het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan 
wordt.  
Is Jesse er Klaver klaar voor?  
Klaver is de alternatieve minister-president voor de groene kiezer. Al 
in 2017 gaf hij te kennen dat hij minister-president wilde worden. 
Sterker nog, volgens Klaver zou hij uiterlijk 2023 al in het torentje 
zitten. Overmoedigheid, of een betrouwbare uitspraak?  
De links-progressieve partij blijft in de peilingen steken op 14 á 16 
zetels. Volgens critici komt dit doordat traditionele GroenLinks-
onderwerpen als klimaat, omarmd worden door andere partijen. Een 
echte kans lijkt Klaver dus niet te maken, maar wie weet.  

 
  
Tot slot: wie zou de strijd om het torentje kunnen winnen? Als we de 
ingevulde enquêtes naast de bovenstaande voorspellingen leggen, kan 
het werkelijk alle richtingen opgaan: van Geert tot Jesse tot Mark. We 
zullen het in ieder geval volgend jaar weten. 

Julia Waterval 



Docenten / Celebrities  
In deze nieuwe rubriek vergelijken we onze leraren met beroemde 
mensen, want onze geliefde docenten zijn hipper dan iedereen 
denkt. Deze BN’ers hebben duidelijk van de trendsetters van ‘t 
USG afgekeken.  

 

Ruud Buurman heeft duidelijk zijn baardje gestolen van meneer 
Welleweerd. En die bril, dan! 

 

En ook meneer Kamerbeek is een echte trendsetter; Jochem heeft 
precies het zelfde kapsel ! 

         Cleo Huis in 't Veld



     
     Toekomst  

“Weet je al wat je wilt gaan studeren?” “Nee, heb je echt geen idee, ook nog geen richting in gedachten?” 
Dit krijg ik sinds een jaar om de zoveel weken wel een paar keer te horen. Er zullen zeker wel mede-
USG’ers zijn die, net zoals ik, deze vraag het liefst ontwijken. Toch begint het wel dichtbij te komen, de 
“grote keuze” die de rest van je leven zou gaan bepalen. In onze maatschappij wordt het kiezen van je studie 
als een redelijk groot ding gezien, aangezien het geen alledaagse keuze is en er grote consequenties aan 
vastzitten. Daarbij komt ook dat er veel geld aan te pas komt en er heel veel keuzemogelijkheden zijn.    

Op een schaal van 1 tot 10 geven meisjes gemiddeld een 6,2 en jongens een 5,3 aan hun studiekeuzestress. 
Dat komt ondermeer omdat er meer dan 1500 opleidingen zijn om uit te kiezen en dat zorgt voor een 
behoorlijke overdosis aan keuzes. 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar hoe jongeren hun toekomst voor zich zien. Daaruit kwam als 
conclusie dat ze veel waarde hechten aan de status van hun werk, de vrijheid die ze daar krijgen en dat ze 
een vast contract hebben, bovendien, vinden wij, als gen z, behalve dat het werk wat we doen onze passie is, 
het ook vrij belangrijk dat er een hoog salaris bij betrokken is. Als er aan de jongeren wordt gevraagd welk 
beroep ze willen gaan doen, zijn de antwoorden bij de meisjes vaak arts, onderwijzeres of stichter eigen 
bedrijf vaak populair. Jongens willen vaker ingenieur, ondernemer of ook arts worden. De onderzoekers 
schreven dat ze het bijzonder vonden dat geslacht voor veel kinderen nog steeds uitmaakt wat ze graag 
wilden worden, ondanks dat met testen is gebleken dat de kinderen ongeveer dezelfde kwaliteiten hebben.   

Het cliché van een huismoeder en een vader die voor de inkomsten zorgt lijkt misschien veel minder te zijn 
geworden, maar niks is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat 54% van de meisjes graag een fulltime baan 
wilt tegenover 73% van de jongens. Het lijkt dus zo te zijn dat er nog steeds veel minder huisvaders dan 
huismoeders zijn.  

In 1999 is aan brugklassers gevraagd wat hun droombaan was, ze hebben diezelfde kinderen in 2017 nog 
een keer benaderd. Het bleek toen dat 1 op de 5 daadwerkelijk terecht was gekomen wat in hun ogen de 
ideale toekomst was. Het CBS kan niet zeggen of dat veel of weinig is, maar in het achterhoofd houdend dat 
die kinderen elf/twaalf/dertien jaar waren, hebben een aantal van hen toch een redelijk goed beeld van hun 
toekomstplannen.   

Ook is de opleiding die je kiest totaal niet bindend aan je beroep, laat staan de rest van je leven. Neem als 
voorbeeld Walter en meneer Baron. Walter heeft een paar jaar in het leger gezeten, en geeft nu vrolijk 
biologieles aan vele van ons. Meneer Baron leert ons nu allemaal onszelf te redden in het Frans, terwijl hij 
jaren geleden in de muziekwereld zat. Zo zijn er veel meer mensen die niets gaan doen met wat zij vroeger 
dachten dat hun “droombaan was”, en dat is helemaal prima.  

Hetgeen wat ik uiteindelijk wil meegeven is een echte klassieker: kies wat je leuk vind, probeer dingen uit 
en maak een keuze die bij je past, daar ga je op de lange termijn het meest tevreden mee zijn.  

          Jytte Bakker



Interview Patrilles

Voor deze editie van de Apoforèta wilden we meer weten over de leerlingvereniging 
Patrilles. Daarom hebben we gevraagd of twee leden een paar vragen konden 
beantwoorden over de leerlingvereniging. Carmen en Celine wilden ons daar graag bij 
helpen!

1. Kunnen jullie een korte inleiding geven van de leerlingvereniging?  
Wij zijn Patrilles, de GSA van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. GSA staat voor Gender 
Sexuality Alliance. We organiseren dagen zoals International Coming Out Day, Paarse 
Vrijdag en International Day of Silence. Ons doel is om betere acceptatie en bewustzijn te 
creëren voor de LHBTQ+ gemeenschap. 

2. Wat doen jullie zoal tijdens de bijeenkomsten? 
Tijdens onze bijeenkomsten bereiden wij de LHBTQ+ dagen waar wij op schools iets voor 
doen voor (zoals Paarse Vrijdag). Ook regelen we dan uitjes, zoals naar de Pride in Utrecht. 
Natuurlijk kletsen we dan ook gezellig met elkaar over LHBTQ+ en andere dingen. 

3. Hoe is Patrilles ontstaan? 
Onze leerlingvereniging is opgezet door een oud leerling. Voor HPG wilde hij lhbt-lessen 
maken voor de onderbouw, aangezien er in de wet staat dat scholen verplicht voorlichting 
moeten geven over lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders. Deze lessen werden voor het 
eerst gegeven in 2017 en dat bleek een groot succes. Om dit jaarlijks te kunnen blijven doen 
is de GSA opgericht. 

4. Waarom zijn jullie erbij gegaan? 
Carmen: Ik weet eigenlijk al sinds de basisschool dat ik lesbisch ben, maar ik durfde pas 
aan het eind van mijn 3e jaar op het USG uit de kast te komen. Ik heb zelf tijdens mijn tijd in 
de kast heel erg gestruggeld, omdat ik niemand had om over dit onderwerp te praten. In 
ieder geval, ik had niet het gevoel dat ik er met iemand over kon praten. Daarom vind ik het 
heel erg belangrijk om deel te nemen aan Patrilles. Op deze manier wil ik anderen helpen 
die ook met hun geaardheid worstelen, door een fijnere sfeer op school te creëren. Dit doen 
wij door bijvoorbeeld voorlichtingslessen te geven en door dagen te organiseren, zoals 
Paarse Vrijdag. 
Celine: Ikzelf dacht nog dat ik hetero was toen ik bij Patrilles kwam. Ik vond het toen en vindt 
het nog steeds erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, dus als ik mee kan werken aan 
een veilige situatie op het USG doe ik dat natuurlijk. Inmiddels ben ik wel uit de kast als 
panseksueel, maar dat betekent natuurlijk niet dat je als hetero niet welkom bent bij Patrilles.

5. En tot slot: Waarom vinden jullie dat de nieuwe 1e klassers zich bij Patrilles zouden 
moeten aansluiten? 
Het is super gezellig bij Patrilles! We werken actief aan een betere en veiligere omgeving 
voor iedereen op het USG, maar gezelligheid is ook erg belangrijk binnen de vereniging. Het 
kan een fijne plek zijn om ervaringen te delen, maar Patrilles is ook open voor iedereen die 
niet LHBTQ+ is maar het wel belangrijk vindt dat iedereen zichzelf kan zijn op het USG.

Aimée Hamerling



80-minutenrooster

Het 80 minutenrooster is een feit, vanaf volgend jaar hebben 
we in principe het 80 minutenrooster, en in kwintaal 4 en 5 
wordt er al mee getest. Als dat allemaal nog doorgaat in 
verband met Corona. Maar over de voordeligheid ervan zijn 
veel verschillende meningen Kan je je bijvoorbeeld wel 80 
minuten lang op een vak concentreren, volgens verschillende 
onderzoeken is namelijk bewezen dat de concentratie na 30 
minuten al naar een minimum gedaald is, en dat je dus eigenlijk 
minstens 2 pauzes tussendoor moet hebben. 
Daartegenover is wel het idee dat je na school eigenlijk geen 
huiswerk meer hoeft te maken en alleen nog maar hoeft te 
leren voor SO’s  als je in de les gewerkt hebt. Ook zou het voor 
docenten makkelijker zijn omdat ze dan maar 4 verschillende 
klassen per dag hebben waardoor ze minder voor te hoeven 
bereiden. 
Of dit nou een succes gaat worden is nog maar de vraag.

Sophia van Holst



De 12 gekste wetten van Amerika 

Amerika, het land van de vrijheid. Om het leven in goede banen te leiden, zijn echter 
talloze wetten aangenomen. Niet alleen centrale, nationale wetten zijn van kracht, ook 

de verschillende staten houden er hun eigen wetten en regels op na. En, sommigen 
zijn nog vreemder dan de ander. Hieronder passeren een twaalftal van deze 

bijzondere wetten de revue.  

1. Een spelletje bingo mag niet langer dan vijf uur duren in North Carolina.   

2. In Georgia mogen kippen de straat niet oversteken.  

3. In Rhode Island is het illegaal om zowel tandpasta als een tandenborstel te 
verkopen aan dezelfde klant. Op een zondag.   

4. Neven en nichten mogen in Utah niet met elkaar trouwen. Tenzij ze beiden 
ouder zijn dan 65.  

5. In Alabama is het verboden te worstelen met een beer.  

6. Het is illegaal om tussen januari en april zonder vergunning een foto te maken 
van een konijn in Wyoming.  

7. In Texas is flirten verboden.   

8. Een motorrijder met criminele motieven moet voor hij een stad binnenrijdt eerst 
de politie op de hoogte stellen van zijn komst in Washington. 

 9. In Indiana mag je geen gebruik maken van het openbaar vervoer als je minder 
dan vier uur geleden nog uien of knoflook hebt gegeten. 

10. Vals zingen is illegaal in North Carolina. 

11. In Delaware is fluisteren in de kerk niet toegestaan. 
   

12. Voor minderjarigen in South Carolina is het verboden om pinball te spelen.   

	 	 	 	 	 	 	 Tess Steffers  



♥ Hoe zit het tussen Rebecca en Siem (2e klas)

♥ Wat gebeurt er tussen Floortje en Gabriël (2e klas)

♥ Wat voor dingen doet Siem ( 5e klas) met z’n hond?

♥ Over welke docent heeft Jesse (5e klas) fantasieën ?

♥ Zijn er meerdere relaties uit de 5e klas die weer een nieuw leven worden    

ingeblazen?

♥ Wordt Gijs vies hard getemd door Yasmin (5e klas)? 

♥ Hoeveel meisjes (uit de 3e) heeft Pepijn Graziosi achtergelaten op het 

USG met een gebroken hart?

♥ Hoe zit het met de driehoeksrelatie tussen Teun, Charlotte (4e klas) en 

Maurits (5e klas)?

♥ Hoe is Auke (5e klas) na een wilde avond zijn gips kwijt geraakt?

♥ Hoe saai is onze school geworden nadat de vorige 6e klas het USG heeft 

verlaten?

♥ Naar welk meisje zit Guido (3e klas) de hele tijd te kijken?



♥ Hoe wild was de vakantie van Fons (4e klas)?

♥ Welke docenten waren verdrietig door Trumps verlies? 

 

♥ Hoe zit het met de relatie van Anna anders (4e klas)?

♥ Doet Sebastiaan (6e klas) zich populairder voor dan hij is?

♥ Hoezo is Krijn (4e klas) z’n bijnaam bbk? BAH!

♥Is Tijs (4e klas) grootste player van z’n jaarlaag?

♥ Heeft Rens (4e klas) meer contact met zn ps4 controller dan met chicks?

♥ Friendzoned Fabrice (4e klas) alle Bilthovense chimeids?

♥ Heeft Mette (3e klas) een crush op Oscar (4e klas)?

♥ Heeft Anniek (3e klas) dingen gedaan met Teun (4e klas)?

♥ Is Victor meer aangetrokken dan tot z’n onbereikbare crush (4e klas)?

♥ Heeft Teun een crush op Feline  (4e)? 



 

 

digital art
contest

Doe mee en win een 
bol.com cadeaukaart 
ter waarde van €20! 
Stuur je inzending naar 
apoforetausg@gmail.com

€20



    BLACK LIVES MATTER 

In 2013 werd het leven van de 17-jarige Trayvon Mar:n beëindigd door 
George Zimmerman, die genadeloos kogels op de jongen afvuurde. 
Zimmerman was des:jds een buurtwachter. Later legde hij in een 
verklaring uit, dat hij uit zelfverdediging had geschoten op de 
ongewapende schooljongen. Terwijl de zaak tegen Zimmerman lopende 
was, begon er steeds meer ophef te ontstaan en de hashtag 
#BlacklivesmaLer werd herhaaldelijk gebruikt om het onrecht waar de 
zwarte gemeenschap in Amerika al jaren mee te maken heeN, aan te 
tonen. Uiteindelijk hebben deze miserabele omstandigheden geleid tot 
het ontstaan van wellicht de grootste organisa:e in de Amerikaanse 
geschiedenis: Black Lives MaLer (BLM). 

Onlangs heeN de dood van de Amerikaan George Floyd één van de 
grootste bewegingen in de Amerikaanse geschiedenis opgelaaid en de 
invloeden lieten zich tot ver buiten Amerika gelden. In vrijwel elk land 
bood deze discussie de mogelijkheid om te spreken over dit 
taboeonderwerp. Elk land met racisme-gerelateerde problemen heeN een 
set van factoren die deze problemen op de eerste plaats veroorzaken. Zo 
kwam :jdens het hoogtepunt van de protesten dit jaar de 
zwartepietendiscussie weer op tafel te liggen. Deze keer waren niet alleen 
de Nederlandse groepen erbij betrokken, er werd wereldwijd gereageerd 
op hoe wij Sinterklaas in ons kikkerlandje vieren. Iets meer dan de helN 
(56%) van de leerlingen op het USG vindt dat zwarte piet een racis:sch 
concept is. Om een beter beeld van de situa:e te krijgen, hebben jullie 
ons geholpen door enquêtes in te vullen en jullie mening te laten horen. 
Wat dit ar:kel zal beschrijven en analyseren, is in hoeverre wij, als 
leerlingen, racisme ervaren (zowel direct als indirect) en in welke mate 
Black Lives MaLer hiermee te maken heeN gehad. 

80 % van de USG‘ers geeN aan achter BLM te staan en dezelfde 80 % geeN 
aan dat ze dankzij BLM beter over racisme hebben nagedacht. Ook in 
Nederland werd er uit solidariteit met de betogers in de VS 
gedemonstreerd, want hoewel we met afschuw naar de Amerikaanse 



Meer dan 80% van de USG’ers die de enquête hebben ingevuld, waren het 
ermee eens dat er sprake is van structureel racisme in Nederland. 

Zo blijkt uit een onderzoek van de rijksoverheid dat Nederlandse 
poli:eagenten, Nederlanders met kleur vaker controleren en om hun ID vragen 
dan wiLe Nederlanders, terwijl daar geen objec:eve reden voor is. Onderzoek 
van de rijksoverheid wijst er ook op dat het vertrouwen onder minderheden in 
de poli:e laag is. 

Het wantrouwen van het gezag manifesteert zich echter niet alleen op straat, 
maar ook op de luchthavens, waar de Koninklijke Marechaussee controleert op 
basis van (vermeende) etniciteit. Ook is er bij de Belas:ngdienst sprake van 
wantoestanden. Zo gaf de Belas:ngdienst onlangs toe dat het hebben van een 
dubbele na:onaliteit genoeg reden kan zijn voor extra controle. Dan is er ook 
nog woningmarktdiscrimina:e en arbeidsmarktdiscrimina:e. De kans op het 
krijgen van een uitnodiging voor een sollicita:egesprek is namelijk stukken 
kleiner voor iemand met een ’’niet-Nederlands-klinkende’’ achternaam. 

Uiteraard is dit een zeer beknopte weergave van wat er daarbuiten speelt en 
natuurlijk is het las:g om tegen dit soort ingewortelde en vrijwel onzichtbare 
racisme te vechten, maar zolang jij je stem of plagorm gebruikt om het juiste 
te zeggen, is dat al een stap in de juiste rich:ng. 

We moeten het onszelf niet toestaan om hypocriet te zijn; om mee te 
protesteren voor Amerika, maar ondertussen te vergeten dat werknemers 
liever een Mark dan een Mo in dienst nemen, dat een invloedrijke poli:cus zijn 
toehoorders vraagt of ze ‘minder Marokkanen’ willen en daar niet voor wordt 
bestraN, dat één op de drie Turkse en Marokkaanse Nederlanders zegt zich 
racis:sch bejegend te voelen door de poli:e (bij autochtone Nederlanders is 
dat één op de vijfentwin:g). 

Nee, we zijn inderdaad niet in Amerika. Nederland heeN haar eigen 
ins:tu:oneel racisme te bestrijden. 



Positief (Wereld)nieuws anno 2020 

Hoewel het jaar nog niet is afgelopen, hebben we toch een 
lijst opgesteld met 10 leuke dingen die zijn gebeurd. 
Natuurlijk was dit een hectisch jaar en met het coronavirus 
dat onvermoeibaar het nieuws domineert, dachten we 
namens de redactie dat we wel even toe zijn aan positief 
nieuws. 

Dierenasiels zijn nog nooit zo leeg geweest in westerse 
landen. Dit is een indirect gevolg van corona; iedereen zit thuis 
en het gezelschap van een huisdier is een van de weinige 
dingen die het sociale gat (een beetje) kan vullen. Volgens de 
NOS hadden dierenasiels afgelopen zomer ‘bijna geen dieren 
meer‘. 

Er werd voor het eerst een planeet ontdekt die mogelijk 
bewoonbaar zou zijn (op elf lichtjaren afstand van ons, wat in 
ruimtetermen heel weinig is) én er is mogelijk leven op 
Venus. Mocht dit virus dus nooit weggaan, weten we waar we 
heen moeten. De nieuwe planeet staat in de zogenoemde 
leefbare zone rond zijn ster, dus niet te ver en niet te dichtbij. In 
die zone kan misschien vloeibaar water op het oppervlak van de 
planeet staan. Het is nog niet zeker of er sprake is van intelligent 
leven, er kan beter uitgegaan worden van simpel leven, 
bijvoorbeeld celachtigen. De planeet heeft de naam TOI 700 d 
gekregen. Hij staat in het sterrenbeeld Goudvis, op ongeveer 
100 lichtjaar afstand. Voor ruimtebegrippen is dat redelijk 
dichtbij. Ook op Venus zijn er sterke aanwijzingen dat er leven is; 
hoog in de dampkring van de planeet hebben micro-organismen 
gevonden die misschien door de lucht van Venus zweven. 



  
 

Afrika is volledig vrij van polio. Polio (kinderverlamming) is een zeer 
besmettelijke ziekte waar geen geneesmiddel voor bestaat. Er bestaat 
wel een vaccin dat een leven lang tegen de aandoening beschermt. 
Polio kan vooral bij jonge kinderen leiden tot 
verlammingsverschijnselen die blijvend kunnen zijn. Het kan zelfs tot de 
dood leiden als de verlamming de ademhaling belemmert. Nigeria was 
het laatste land in Afrika waar deze ziekte nog voorkwam, en ook daar 
is het volledig uitgeroeid.  
De enige landen waar er polio-gevallen voorkomen zijn Afghanistan en 
Pakistan, als het ook in deze landen wordt verdrongen is de ziekte van 
de aardbodem geveegd.



HOROSCOOP
Ram 

(21  maart t/m 20 april)

Je bent zelfverzekerd en dat is een goede 
eigenschap. Het is ook niet raar dat jij altijd de 
leiding op je neemt als met andere mensen in 

groepjes moet werken. Hier ben je namelijk vet 
goed in. Alleen zouden mensen je hierdoor wel 

eens arrogant kunnen gaan vinden. Dit geldt ook 
voor die crush die je op het oog hebt…

Beste studiepartner: Tweelingen

Stier 
(21 april t/m 21 mei)

Dit kwintaal boek jij succes. Je weet namelijk 
precies wat de sleutel hiertoe is: goed plannen. 

En laat dit nou précies hetgeen zijn waar jij 
supergoed in bent! Zeg maar gedag tegen 

stress voor school, want dat is iets wat jij niet 
zult kennen dit kwintaal. Op sociaal vlak 

kunnen er wel wat spanningen ontstaan…

Beste studiepartner: Boogschutter

Tweelingen 
(22 mei t/m 20 juni)

Voor jou wordt dit schooljaar een periode van ups and downs. Soms zie je door de bomen het bos 
niet meer en heb je de neiging dingen te snel op te geven. Doe dit niet! Hard werken zal worden 
beloond, heus waar. En oh ja, die crush uit de hogere klas zal wel eens een move kunnen gaan 

maken…

Beste studiepartner: Steenbok

Kreeft 
(21 juni t/m 21 juli)

Na de herfstvakantie struggle je om 
weer in het schoolritme te komen. Je 
houdt niet van verandering. Maar je 
zult zien dat je over een tijdje heel 

anders praat: je went aan de 
hybridelessen en probeert je meer 

aan te passen.

beste studiepartner: Waterman

Leeuw
 (23 juli t/m 22 augustus)

Dit schooljaar staat voor jou in het teken 
van vriendschap. Je leert je 

vriendinnen/vrienden nóg beter kennen, 
maar of dit positief of negatief gaat zijn 

moet nog blijken.
Verder zal je met een paar vakken nogal 

wat problemen gaan hebben. 
Hybridelessen? Maar maak je geen 

zorgen… het kost je dan wel wat meer 
moeite, maar dan zit die voldoende er echt 

wel in!

Beste studiepartner: Schorpioen



Maagd 
(23 augustus t/m 22 september)

Je bent een echte prater en kletst de oren 
van iedereens hoofd. Het wordt voor jou 
dan ook de uitdaging om je dit schooljaar 
wat meer in te houden tijdens de les. En 
zeker dit kwintaal: je wilt toch een goede 
start met de nieuwe hybridelessen? In 

februari zou er wel eens wat moois kunnen 
gebeuren op liefdesgebied…

Beste studiepartner: Leeuw

Weegschaal
 (23 september t/m 22 oktober)

Dit kwintaal staat voor jou in het teken 
van knopen doorhakken. Twijfelen zit in 
je en dat weet je, maar wie weet kan je 
dit jaar toch leren om er wat beter mee 

om te gaan. Denk aan 
meerkeuzetoetsen. Daar moet je ook 

uiteindelijk iets kiezen. Probeer dit dan 
ook op sociaal en liefdesvlak.

Beste studiepartner: Maagd

Schorpioen 
(23 oktober t/m 22 november)

Je beschikt over een goede mensenkennis en dat zal je dit schooljaar nog wel eens goed van pas 
kunnen komen. Zo weet je precies hoe je met elke docent om moet gaan om het lievelingetje van de 

klas te worden. Dit kan bepaalde voordelen met zich meebrengen en dat zal je gaan zien!   

Beste studiepartner: Vissen

Boogschutter 
(23 november t/m 21 december)

Misschien gaan de dingen niet altijd zoals jij 
zou willen, maar in dat geval ga je niet bij de 

pakken neer zitten. Je geeft niet op, werkt 
door en zult zien: het komt allemaal goed! 

Bovendien is er ook goed nieuws: je slaat dit 
kwintaal een nieuwe crush aan de haak.

Beste studiepartner: Kreeft

Steenbok
 (22 december t/m 20 januari)

Dit kwintaal leg jij de lat erg hoog voor jezelf. 
Je wil niet gewoon goede cijfers halen, maar 
teringgoede cijfers. Je bent erg gemotiveerd 
en dat is goed. Maar pas wel op dat je hier 

niet in doorschiet. Plan ook tijd in voor leuke, 
ontspannende dingen. Anders loop je straks 
nog een hoop spannende momenten mis…

Beste studiepartner: Ram

Waterman 
(21 januari t/m 19 februari)

Je houdt van feesten en bent supersociaal. Dit 
kwintaal zal je dan ook veel nieuwe vrienden 

maken. Aan aandacht geen tekort, maar zorg er 
wel voor dat je genoeg tijd overhoudt voor 

school… En onderschat een goede nachtrust niet!

Beste studiepartner: Stier

Vissen 
(20 februari t/m 20 maart)

Je hebt dit kwintaal vaak moeite om jezelf te 
motiveren voor je huiswerk. Je bent snel 
afgeleid, maar dat is ook niet zo gek. Je 

vrienden zijn natuurlijk óók heel belangrijk… 
Ben je single? Dan zal ook jij dit kwintaal niet 
alleen doorbrengen. Let op dat je school hier 
niet onder lijdt! Dat moet je niet zomaar laten 

versloffen…

Beste studiepartner: Weegschaal     



De ventilatie op het USG: alle vragen beantwoord 

In dit artikel zal ik jullie uitleggen wat er precies aan de hand is met ons 
ventilatiesysteem, hoe dit in verband gebracht kan worden met het coronavirus en 
wanneer er iets aan gedaan gaat worden, waarom dit nog niet is gebeurd en of dit 
iets is om je zorgen om te maken. Ik heb hiervoor met Marieke Folkers (rector) en 
Jeffrey Weber (hoofdconciërge) gesproken. (Als je aanhalingstekens ziet dan is dat 
stukje tekst een quote van een van hen. Als je die niet bij een bepaald stuk ziet, dan 
is het een vraag of is het iets wat zij hebben gezegd, maar heb ik het anders 
geformuleerd) 

Wat is er precies aan de hand? 
De (mechanische) ventilatiesystemen werken niet voldoende. Toen dit gebouw 
gebouwd werd, was het de bedoeling dat het Meerstroom College 
(praktijkonderwijs VMBO) hierin zou komen. Dit betekent dat de lokalen erg groot 
moesten zijn. Dit moest op het laatste moment toch aangepast worden toen bekend 
werd dat ons gymnasium erin zou komen, dat veel kleinere lokalen nodig heeft. Er 
zijn toen aanpassingen gemaakt in het ventilatiesysteem, maar het heeft nooit 
optimaal gewerkt.  

Waarom komt dit nu bovendrijven? 
‘De overheid nam veel maatregelen tegen corona en voor scholen zijn 2 zaken van 
belang: ventilatie en hygiëne. Onder hygiëne valt bijvoorbeeld overal 
ontsmettingsmiddel en kuchschermen plaatsen en afstand houden. Dit is voor onze 
school geen probleem. Het tweede punt betreft ventilatie, waarbij 3 zaken van 
belang zijn: ramen en deuren open, de mechanische ventilatie moet op orde zijn en 
de CO2-waardes mogen niet te hoog zijn. De norm voor de Co2-waarde voor ons 
gebouw is 1200 ppm en die norm wordt in veel lokalen flink overschreden. Daarbij is 
ons mechanisch ventilatiesysteem niet goed genoeg, en dat moet worden 
aangepast.’ 

Maar waarom is dat nog niet gebeurd?  
‘Dat is een lang en duur traject. Er is veel discussie geweest over wie dit nou moet 
gaan betalen, en tot nu toe zijn we er nog niet uitgekomen. De school wil dat de 
gemeente het grotendeels betaalt, terwijl de gemeente wil dat de school het grotendeels 
betaalt.’
Welke kant gaat het nu op? ‘We doen er alles aan om het zo snel mogelijk aan te laten passen 
en zullen zelf voor de financiering zorgen’. 



Waarom is er toen de school gebouwd geen rekening mee gehouden? 
‘Elk gebouw moet aan een aantal eisen voldoen, het zogenoemde bouwbesluit. Toen 
deze school gebouwd werd gold het bouwbesluit van 2003. Dat is dus al 17 jaar 
geleden. In 17 jaar zijn er veel dingen ontdekt, en er is bovendien een nieuw 
bouwbesluit gekomen, in 2013. Onze school voldoet qua ventilatie aan het minimum 
van het bouwbesluit van 2003, maar je kan stellen dat dit verjaard is. Er is dus wel 
rekening mee gehouden, maar met het coronavirus is de minimumwaarde van het 
bouwbesluit uit 2003 simpelweg niet voldoende.  

Waarom gingen de ramen en deuren op die vrijdag dicht? 
De school wilde verschillende metingen verrichten om te kijken of de Co2-waarden 
niet te hoog waren als ramen en deuren gesloten zijn. Deze waren in veel lokalen te 
snel te hoog, en dat is een van de belangrijkste redenen dat we zijn overgestapt op 
hybride onderwijs. ‘Als er maar een halve klas in een lokaal zit, zijn de Co2-waarden 
niet te hoog. Het mankementje in de ventilatiesystemen is ook de reden dat alleen 
onze school op hybride onderwijs is overgestapt.’ 

Hebben andere Nuovo-scholen dit probleem ook? 
‘Niet ons specifieke probleem. Zij hebben wel andere problemen met de ventilatie en 
elke school neemt daarop haar eigen maatregelen. Bij een andere Nuovo-school 
kunnen de ramen en deuren bijvoorbeeld niet open. 

Is dit ventilatieprobleem iets om je zorgen over te maken? 
‘Nee. Jij hoeft je daar zeker geen zorgen over te maken, dat doen wij wel.’ Heeft dit 
geen effect op het concentratievermogen van leerlingen en veroorzaakt dit niet droge 
lippen/ogen? ‘Nee. Wij voldoen nog steeds aan de minimumwaarde, maar door het 
coronavirus is het probleem nu dringender geworden en dus pakken we het aan 

Ik hoop dat dit artikel je vragen heeft beantwoord. 

            Tristan van Rossem



   Politiek op het USG  

De meest recente Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 
15 maart 2017 en de volgende Tweede Kamerverkiezing zal 
in beginsel 17 maart 2021 plaatsvinden. Om een beter 
idee te krijgen van hoe er op het USG (buiten het 
reguliere lesprogramma) gekeken wordt naar de politiek, 
hebben we als redactie gedacht aan manieren om jullie 
politieke voorkeuren in beeld te brengen. Zo hebben we 
met docenten gepraat, leerlingen benaderd, enquêtes 
rondgestuurd en nog veel meer.  

Hier op school krijgen we de nodige educatie om ons 
voor te bereiden op de grote boze mensenwereld; we 
leren namelijk om kritisch, betrokken en analytisch te 
zijn en aan de resultaten was te zien is dit gelukt. Zo 
lieten de meeste leerlingen blijken dat ze nadenken 
over de organisatie van het politieke stelsel in 
Nederland en de meesten gaven aan een open blikveld te 
hebben. Zo was te merken dat hoewel 86% al een 
politieke voorkeurspartij had, meer dan 80% ook 
openstond voor verandering.  

Onze belangrijkste bevindingen zijn dat GroenLinks de 
meest gekozen partij is, gevolgd door D66. De partij 
met helemaal geen stemmen was de SGP en meer dan de 
helft van de leerlingen die de enquête hebben ingevuld, 
vonden dat klimaatverandering op dit moment het 
grootste probleem was in de wereld, gevolgd door de 
pandemie en oorlog 

Tenslotte konden jullie aangeven wie Nederland vooruit 
zou kunnen helpen als leider, de antwoorden liepen erg 
uiteen; van meneer van den Nieuwenhuijzen tot Geert 
Wilders. Velen vonden ook dat “m’n moeder’’ een goede 
leider zou zijn om Nederland vooruit te kunnen helpen.  

Al met al, het USG bereidt zich niet alleen voor op de 
toekomst, het is er al druk mee aan de slag!  



 

          

         

           Cleo Huis in ’t Veld 

Stripje



Dilemma’s  

Je moet al je eten koekhappen of  je moet op een terras altijd bij iemand op schoot 
zitten. 

Je moet elke deur met je mond openen of  je wast je haar elke dag met mayonaise.  

Voor je mag eten moet je een puzzel van 1000 stukjes maken of  je mag maar 1x per 
dag een WC doorspoelen. 

Als je ergens binnenkomt vlucht iedereen weg of  je mag spullen alleen maar stelen 
en niet betalen. 

Je sprayt jezelf elke dag helemaal onder met toiletverfrisser of  je loopt altijd met een 
WC-rol onder je arm. 

Al je eten moet eerst door de blender of  elke keer als je gaapt blijft je mond 15 
minuten openstaan. 

Je hebt maar 1 dag weekend of  je loopt buitenshuis altijd met een papieren zak op je 
hoofd. 

Je hebt een telefoon van 1 meter 60 of  je hebt altijd maar 1 streepje WiFi. 



Je moet 1x per week in het riool zwemmen of  je eet de hele dag alleen maar 
kattenvoer. 

Je bent maar 1.45 m kort of je bent 2.25 m lang 

Altijd zwarte lippenstift dragen of altijd uit je mond stinken 

Je krijgt altijd de slappe lach als iemand huilt of je moet altijd huilen als iemand lacht 

Je draagt elke dag natte sokken of je draagt elke dag witte sokken in sandalen 

Je valt elke dag een keer van de trap of je woont op de 94ste verdieping van een flat 
zonder lift 

Je moet de basisschool overdoen of je praat tegen iedereen zoals je tegen baby’s praat 

Sophia van Holst en Vera Lensvelt 
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Tijd voor een date? 

Hoi Apoforéta, 

Dit schooljaar maakte ik kennis met een nieuwe 
docent. Er waren gelijk na de eerste week al een 
paar meisjes die grapten over hoe knap hij wel niet 
was - voor een docent dan. Ik vond het allereerst 
overdreven, maar toen ik hem vaker zag, wist ik dat 
ik hem ook écht leuk vond. Hij had een die 
exotische look waar ik echt op val.  
Ik ben toen wat subtiel gaan ‘flirten’ met hem: een 
knipoogje hier en daar. Ik had het gevoel dat hij die 
aandacht van mij wel leuk vond. Zou ik the next 
move moeten maken en hem uitnodigen voor een 
date, of kan dit echt niet? 

Liefs,  

Anoniem 

Hoi Anoniem, 

Een liefdesrelatie tussen een leerling en een docent 
is altijd strafbaar, ook al is de leerling 
meerderjarig en de relatie vrijwillig. Jouw docent 
zou zomaar zijn baan kunnen verliezen.  
Knap of niet knap: is dit werkelijk iets wat je wilt 
doen? Er zijn genoeg andere jongens/meisjes die je 
zou kunnen daten. Laat de docent lekker links 
liggen en flirt met iemand anders ;).  

Groetjes, 

Achterwerk 

Linkse rakker 

Hey APO, 

Ik heb het gevoel dat een docent op school 
zijn politieke mening een beetje aan het 
opleggen is aan leerlingen. Hij stemt 
duidelijk links en je kan dit terugzien in zijn 
manier van lesgeven. Hierdoor denk ik dat 
zijn lessen niet helemaal objectief meer zijn. 
Aangezien wij als leerlingen zo beïnvloedbaar 
zijn, ben ik bang dat hij klassen zo 
indoctrineert met linkse ideeën . Kan ik hier 
wat van zeggen? 

Groetjes,  

T. 

Hoi T, 

Over het algemeen neigen veel leraren op 
het voorgezet onderwijs naar links. Een 
geheel objectieve docent zul je dus 
nauwelijks krijgen. Als het echt de kwaliteit 
van de les beïnvloed, zou je kunnen 
overwegen om het er eens rustig met hem/
haar over te hebben. Wie weet is hij zich 
helemaal niet bewust van deze 
‘indoctrinatie’. 

Groetjes, 

Achterwerk 

Heb jij ook een brandende vraag voor de Apoforéta? 
Mail deze dan naar apoforetausg@gmail.com

Achterwerk 


