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VOORWOORD

Twee meisjes zitten iedere doordeweekse dag vóór 
de school. Klaptafel- en stoel mee, laptop, de beno-
digde schoolboeken. Daar volgen ze sinds begin no-
vember de eerste twee lesuren. Gehuld in winterjas, 
gemutst en gemondkapt, dekentje over de knieën. 

! N
 ee, het gaat hier niet over USG’ers, maar over twee 

Italiaanse scholieren uit Turijn. Ze protesteren 
tegen het feit dat hun school wéér dicht is. Anita 
Iacovelli begon de protestactie, vergezeld door haar 
moeder. Die werd na een paar dagen ingeruild voor klas-
genoot Lisa. Inmiddels wordt Anita in Italië al ‘de Greta 
van het onderwijs’ genoemd (naar Greta Thunberg) en 
vindt de actie navolging in onder meer Milaan, Floren-
ce, Rome en Napels. De Italiaanse scholieren zijn het 
online lessen volgen zat en missen hun klasgenoten. 
Tijdens de eerste coronagolf waren de scholen in Italië 
een half jaar dicht, en nu zijn ze in veel regio’s weer 
gesloten. Anita heeft de minister van Onderwijs aan de 
telefoon gehad, die heeft gezegd dat ze haar best wil 
doen. Maar de burgemeesters willen er nog niet aan 
om de scholen open te stellen. Dat levert maar weer 
reisbewegingen op. Intussen blijven Anita en de haren 
stug door protesteren. 
De Nederlandse jeugd heeft het dan toch beter getrof-
fen. Na een sluiting van elf weken was er anderhalve 
maand voor de zomervakantie weer − deels − fysiek on-
derwijs mogelijk. Tot opluchting van veel leerlingen (én 
hun ouders) konden ze eind augustus weer normaal naar 
school. Althans, een soort van normaal. Het nieuwe 
normaal, met docenten op anderhalve meter, mondkap-
jes bij bepaalde vakken en thuisblijven bij een verkoud-
heidje. Niet ideaal, maar het leek tenminste weer min 
of meer op het gewone schoolleven tot half maart. En 
dat door de meesten toch wel zeer werd gemist; pubers 
zijn niet gemaakt voor thuisonderwijs. Toen het USG 
aankondigde na de herfstvakantie op hybride onderwijs 
over te gaan, was dat voor velen een teleurstelling. Ou-
ders zien hun kinderen liefst zo snel mogelijk weer full-
time naar school gaan. Maar die hebben inmiddels ook 
voordelen ontdekt: de ene dag kun je langer slapen, in 
pyjama lessen volgen en tussendoor in de keuken eten 
snaaien, terwijl je de volgende dag op school toch in 
ieder geval je halve klas ziet. ‘Best wel chill eigenlijk’, 
vinden veel USG’ers. Hun Italiaanse collega’s zouden 
tekenen voor zo’n hybride schoolleven… 

In deze Vox komt een aantal docenten aan het woord 
over hoe zij het hybride lesgeven ervaren (“De eerste 
week was ik kapot. Het is als schaken op twee borden 
tegelijk.”). De medezeggenschapsraad geeft uitleg 
over zijn betrokkenheid bij coronabeslissingen; 
Nuovo-bestuurder Jonne Gaemers vertelt over wat deze 
scholengroep nu eigenlijk doet.
Begin dit schooljaar was er een wisseling van de wacht 
in de schoolleiding: na 23 jaar als conrector vond Erik 
Kamerbeek het mooi geweest en gaf hij het stokje door 
aan Stefan Landman. Aanleiding voor een interview met 
beiden. Verder aandacht voor de USG-leesclub, de HAS 
en de nieuwbouw. Nu alle oudercontacten online gaan, 
zult u waarschijnlijk hebben gemist dat die is begon-
nen. Geen nood: twee leerlingen maakten foto’s van de 
bouwwerkzaamheden en conciërge Jeffry Weber, die de 
nieuwbouw namens de school begeleidt, vertelt erover.
Daarnaast in deze Vox natuurlijk ook weer vaste ru-
brieken als Bericht van de Ouderraad, Om en om (deze 
keer docente klassieke talen Tjimke van der Meulen) en 
de Boekentipdrie. Genoeg te lezen dus in dit nieuwe 
nummer. Mocht u willen reageren, dan kunt u dat doen 
via redactievoxhieronymi@gmail.com.

Namens de redactie van de Vox Hieronymi,

Karen Rijlaarsdam
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VAN DE RECTOR OUDERRAAD

De Ouderraad informeert u in elk nummer van de Vox 
over actuele zaken en activiteiten.

Corona houdt ons nog in de greep maar het einde lijkt 
in zicht met de vaccins – nog even volhouden dus. Sa-
men slaan we ons er doorheen. We kijken uit naar een 
post-coronatijd met nieuwe gewoontes. Wat een feest 
zal dat zijn!

VENTILEREN
Fijn dat de leerlingen na een warme zomer waarin de 
zon het virus verschroeide weer gewoon naar school 
konden, maar wat een schrik toen de schoolleiding na 
de herfstvakantie halve klassen thuis lessen liet volgen 
vanwege gebrekkige ventilatie. Tijdelijke maatregelen 
brengen hopelijk verlichting totdat definitieve maatre-
gelen ervoor zorgen dat alle lokalen weer beschikbaar 
komen. We hopen op een snelle oplossing en blijven in 
nauw contact met de schoolleiding.

MOTIVEREN
Intussen maken we er met zijn allen het beste van. 
Leerlingen dragen op school netjes hun mondkapjes en 
volgen thuis in een soort dagpyjama’s hun online les-
sen, soms comfortabel vanuit hun bed (“best oké hoor 
pap, die online lessen!”). Docenten leren van elkaar om 
de hybride lessen zo goed mogelijk in te vullen. School 
verbetert de technische hulpmiddelen. Thuiswerkende 
ouders zorgen dat er tosti’s en eieren met spek kunnen 

worden gemaakt, brengen kopjes thee en bemoedigen 
als het even zwaar is. Het blijft ten opzichte van het 
voorjaar fijn dat de leerlingen elkaar om de dag op 
school ontmoeten, dus het glas is halfvol.

USG-MONDMASKERS
De leerlingen hebben via de Ouderraad twee USG-mond-
maskers gekregen. Als het goed is golft er dus momen-
teel een koningsblauwe zee door de USG-gangen. Dank 
voor jullie vrijwillige ouderbijdragen die dit mogelijk 
maken! In deze coronatijd geven we iets minder uit. 
Daardoor kunnen we wat meer bijdragen aan de verbou-
wing: een akoestische muur en een ‘truss bar’ in de nieu-
we theaterzaal, en chillplekken op het nieuwe buitendek. 
Hiervoor is geen andere financiering, dus dit kan alleen 
dankzij jullie bijdrage.

PARTICIPEREN
Ook al mag je zelf als ouder het schoolgebouw niet meer 
in, toch kun je op allerlei wijzen de school blijven erva-
ren. Een tienminutengesprek met de mentor gaat online 
best prima en op 4 maart kun je zelf een online les 
meemaken bij de ouderlesavond die we online organise-
ren. Lampomène houdt in de eerste helft van 2021 een 
coronaproof theatervoorstelling. Amor streamt zijn mu-
ziekavonden live en op de site staat een filmpje van de 
kunstexpositie van de eindexamenleerlingen van 2020.

VOORUITKIJKEN
Ik zie ook positieve kanten aan de reset die we doorma-
ken. Samenwerken op afstand blijkt prima te kunnen. Zo 
nu en dan thuiswerken blijkt in meer beroepen mogelijk 
te zijn dan we eerder dachten. Werk en privé zijn beter 
te combineren. We verplaatsen ons bewuster; de files 
zijn verdwenen en de wereldwijde CO2-uitstoot is sterk 
gedaald. Nieuwe, duurzamere gewoontes ontstaan waar 
de kinderen profijt van zullen hebben. 
Voor nu kijken we met z’n allen uit naar het einde van 
de pandemie − dat de kinderen weer gewoon naar school 
kunnen, dat we weer ‘live’ ouderbijeenkomsten kunnen 
organiseren en dat we belangrijke momenten in het 
(school)leven weer ongelimiteerd kunnen vieren. Wat 
een feest zal dat zijn, ik heb er nu al zin in!

Mark Davids, voorzitter Ouderraad USG  
(ouderraad@usgym.nl)

Bericht van de Ouderraad

Leerling met een USG-mondkapje

Als kind wist ik al jong dat ik later in het onderwijs 
wilde werken. Ik zag voor me hoe ik leerlingen vol 
enthousiasme de Franse taal zou leren. Toen dat 
eenmaal zover was en ik ontdekte dat ik ook graag 
mijn andere talenten wilde inzetten (schoolleider), 
had ik geen moment kunnen bevroeden dat ik ooit 
voor de uitdagingen zou komen te staan waar we in 
het onderwijs vandaag de dag voor staan.

! I
 k weet nog goed dat we als schoolleiding op zon-

dag 15 maart bij elkaar zaten en nadachten 
over de verschillende scenario’s. We hadden in de gaten 
dat het serieus was, maar konden nog niet goed over-
zien hoe groot het zou worden. Van volledige school-
sluiting naar een derde van de klas per dag op school 
naar een schooljaar afsluiten zonder centraal examen en 
laatste toetsweek. Ik was jaloers op Mark Rutte die zei 
dat hij met vijftig procent van de informatie honderd 
procent van de besluiten moest nemen. Wij hadden nog 
niet eens tien procent tot onze beschikking en namen 
ook veel besluiten. En toch… het was ook een bijzon-
dere tijd. Ik ben er trots op hoe we er elke dag als team 
stonden: schoolleiding, docententeam en onderwijson-
dersteunend personeel. Maar ook leerlingen en ouders: 
iedereen zette zijn schouders eronder om samen door 
deze periode heen te komen. 

Na de zomer merkten we bij iedereen vooral opluchting 
dat we weer naar school konden. Oké, die anderhalve 
meter afstand tussen leerlingen en docent en tussen 
medewerkers onderling was even wennen. We merkten 
dat docenten graag de klas in wilden gaan om samen 
met en in nabijheid van leerlingen aan de slag te gaan. 
Dat is tenslotte waarom je in het onderwijs werkt. 
We wisten dat we naast de hygiënemaatregelen ook aan 
de ventilatienormen moesten voldoen. Dat betekent 
ramen en deuren open, het (mechanische) ventilatie-
systeem op orde brengen en de CO2-waardes op orde 
hebben. Met name dat laatste krijgen we in ons gebouw 
niet voor elkaar. En als je dan aan alle knoppen hebt 
gedraaid waar je aan kunt draaien, rest niets anders dan 

de bezettingsgraad terugdraaien. Een beslissing waar-
mee niemand blij is, maar in onze ogen wel de juiste 
beslissing. Vervolgens is het opnieuw schakelen voor 
alle partijen en elkaar de tijd gunnen eraan te wennen. 

Mijn dagen staan op dit moment dus vooral in het 
teken van corona en ventilatie. Los van de Franse ver-
taling voor het laatste woord, heb ik dat natuurlijk niet 
geleerd tijdens mijn opleiding. We zijn op alle niveaus 
(school, bestuur, gemeente) bezig met de bouwkundige 
aanpassingen van het systeem, we investeren in betere 
technische middelen om de hybride lessen goed te laten 
verlopen, we begeleiden onze collega’s, we spreken 
met leerlingen, collega’s en veel, heel veel met ouders. 
Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid bij 
school is en hoe ouders hun expertise willen inzetten 
om ons te helpen. Samen komen we deze tijd dus echt 
goed door en laten we in de tussentijd ook heel goed 
in de gaten houden wat we leren uit deze periode en 
wat we willen meenemen naar de toekomst. Want hoe 
langzaam of snel het ook zal gaan, het nieuwe normaal 
voor het USG komt eraan! 

Marieke Folkers, rector

Schoolleider in bijzondere tijden

‘Mijn dagen staan vooral in het 
teken van corona en ventilatie’
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KORTE BERICHTENKORTE BERICHTEN

De onderwijsstakingen van vorig jaar leidden tot een 
eenmalige uitkering van een som geld aan de scho-
len. Waar wil het USG dat geld aan uitgeven?

! N
 a de landelijke onderwijsstakingen vorig jaar, is 

een eenmalig bedrag uitgekeerd aan het primair 
en voortgezet onderwijs. Het was de bedoeling dat dit 
geld niet in de boeken van scholenkoepels verdwaalde, 
maar dat het gericht werd uitgegeven aan werkdrukver-
lichting op de scholen. Omdat scholen verschillen, was 
een belangrijke voorwaarde dat de scholen zelf bepaal-
den waar zij het geld aan zouden besteden en niet in-
stanties of besturen die te ver van de werkvloer afstaan.
Een aantal maanden geleden deed de schoolleiding een 
oproep aan alle USG-medewerkers om hierover na te 
denken. Inmiddels is er een aantal ideeën naar boven 
gekomen en na overleg met de medezeggenschapsraad 
voor het personeel zijn vier van die maatregelen ge-
concretiseerd. Het USG is van plan om het geld aan het 
volgende te besteden:

• Absentiecoördinator Zodat we in staat zijn om 
pro-actief te handelen op absenties. Dat wil zeggen 
absenties in kaart brengen, nabellen, thuissituatie in 
kaart brengen et cetera.

• Extra conciërge tijdens bouwperiode Door het  
coördineren van de leerlingstromen, het af- en aan-
voeren van bouwmaterieel, werkverkeer en bezorgin-
gen, komen onze conciërges onvoldoende toe aan 
hun werkzaamheden. Extra mankracht helpt hierbij.

• Werkplekken docenten Elk lokaal is nu bijna altijd 
bezet, waardoor er te weinig werkplekken zijn voor 
docenten. Er wordt gekeken waar in de school ruimte 
is voor werkplekken, om die vervolgens te realiseren.

• Gerichte inzet surveillance Het surveilleren van 
toetsen door docenten is relatief gezien duur. Het 
liefst krijgen docenten de tijd om samen lesmateriaal 
te ontwikkelen. Dat is een betere inzet van hun mo-
gelijkheden. Er wordt gekeken naar een systeem dat 
maatwerk kan leveren en er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor externe surveillance. (Fedde Lok)

Bram Witvliet, sinds dit schooljaar docent klassieke 
talen op het USG, houdt er een bijzondere hobby op 
na: door alle Nederlandse plaatsen fietsen. En dan 
ook echt álle Nederlandse plaatsen.

! S
 inds 2007 fietst Bram Witvliet door Nederland. 

Wat ooit begon als een grap met wat vrienden 
– "Ik ga door alle plaatsen van Noord-Brabant fietsen” 
– mondde uit in het project 'Bram fietst'. Bram fietst 
ieder jaar door alle plaatsen van één provincie. Dit 
bewijst hij door een foto te maken van iedere plaats 
waar hij doorheen komt. Dit zijn niet alleen steden en 
dorpen, maar ook gehuchten en buurtschappen, als er 
maar een plaatsnaambord staat.
Inmiddels heeft Bram 3016 plaatsen aangedaan en 
ruim 20.000 kilometer gefietst. Per provincie heeft hij 
zo’n vijftien tot vijfentwintig dagtochten nodig om alle 
plaatsen af te kunnen vinken. Nu en dan overnacht hij 
bij een B&B of Vrienden op de fiets, maar vaak fietst of 

treint hij op en neer vanuit zijn woonplaats Nijmegen. 
Hij brengt verslag uit op www.bramfietst.nl.
Dit jaar hoopt Bram zijn laatste provincie, Drenthe, te 
voltooien. Het avontuur is dan nog niet klaar, want 
daarna wil hij een boek schrijven over zijn belevenis-
sen. Het fietsen heeft ook een ander doel. Bram wil de 
aandacht vestigen op ons prachtige landschap en op 
duurzaamheid en milieu. Hij heeft in iedere provincie 
geld opgehaald om in die provincie te besteden aan een 
actieve milieuorganisatie. (Maarten Boddaert)

Soms komen er kansen voorbij die je niet kunt laten 
liggen. Voor Marieke Folkers is dat de baan als head 
of school van de International School Utrecht (ISU). 
Dat betekent dat ze het USG gaat verlaten. Daar hoort 
natuurlijk een afscheidsinterview bij, maar ventilatie, 
verbouwing en druk druk druk. Dus kozen we voor kort 
en krachtig en heeft Marieke zelf een lijstje vragen 
ingevuld over haar drieënhalf jaar rectorschap. 

Wat is het hoogtepunt uit je USG-tijd?
De ontmoeting met koningin Máxima en het lustrum, 
toen de school 545 jaar bestond.

En wat het dieptepunt?
De dag dat we hoorden dat de centrale examens niet 
door zouden gaan (hoewel ik vind dat we het als school 
gedurende de coronacrisis heel goed hebben gedaan en 
nog steeds doen!).

Wat laat je het USG na? 
Een school waar de zaken goed op orde zijn, waar het 
team keihard heeft gewerkt aan de vernieuwingen en 
daar ook klaar voor is, een aangepaste dagindeling die 
past bij het onderwijs dat onze leerlingen nodig heb-
ben. Daarbij een schoolplan waar de school de komende 
jaren mee vooruit kan en straks een prachtige aanbouw 
zodat alle leerlingen die naar het USG willen, daar ook 
heen kunnen. 

Wat heb je op het USG geleerd?
Ik heb geleerd wat het is om een school te leiden in de 
dynamiek van een groeiende stad en een schoolbestuur 
waar ontwikkeling altijd vooropstaat. Daarbij heb ik van 
de collega’s en leerlingen geleerd wat de definitie van 
talent is en hoe gelukkig ik mezelf elke dag mag prijzen 
met zo veel talent te werken. 

Wat is je favoriete plek op het USG?
Het atrium boven, voor de mediatheek. 

Wat maakt het USG onvergetelijk?
Alle talenten die ik van leerlingen heb gezien tijdens 
HPG-presentaties, AMOR-avonden, gesprekken et cetera. 
Wat een bijzondere leerlingen en wat gaan zij een prach-
tige toekomst tegemoet met alles wat ze bij ons leren. 

Wat ga je missen?
Vanaf de eerste dag heb ik me welkom gevoeld, door 
alle geledingen. Dat gevoel zal ik nooit vergeten en het 
is echt bijzonder! Leuke mensen heb je overal 
dus ik weet zeker dat ik die ook op mijn volgende 
school ga ontmoeten, maar de mensen hier zijn wel 
echt heel leuk. 

Wat ga je niet missen?
Alle gedoe rondom de ventilatie. Hoewel… de oplossing 
is in zicht! 

Wat ga je doen in je volgende baan, in één zin?
Samen met het team van de ISU een volgende stap 
zetten in de uitbreiding en professionalisering van het 
programma en de school en het team, zowel voor het 
basis- als het voortgezet onderwijs. 

Wie moet nu de aannemer aan de afspraken 
houden?
Ik woon in de buurt hè?! 

Wat zal je altijd bijblijven?
De unieke sfeer en samenwerking met het team, de 
leerlingen en de ouders. 

Heb je nog een stichtelijke boodschap voor de 
ouders van USG’ers?
Waar talenten en de behoeften van de wereld elkaar 
kruisen, ligt je roeping (Aristoteles). 

Extra geld voor werkdrukverlichting ‘Echt heel leuke mensen op het USG’

Plaatsnaamborden verzamelen

Beeld uit de VR-tour die het USG liet maken nu het Open huis niet 
doorgaat (ook voor anderen te zien op www.usgym.nl).
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Hoe ervaren USG-docenten het lesgeven in corona-
tijd? Docent Nederlands én Vox-redacteur Fedde Lok 
vroeg het een aantal van zijn collega’s. “Een fysieke 
les voelt voor een digitale leerling trager en saaier, 
omdat hij of zij er niet bij is.”

DOOR FEDDE LOK / FOTO’S MARLEEN KUIPERS

! T
 oen in maart bekend werd dat de scholen moesten 

sluiten, transformeerde het USG razendsnel tot 
een digitale school en werden lessen via de videoverga-
dersoftware Teams gegeven. Het schoolgebouw raakte 
verlaten en wekelijks werden nieuwe maatregelen en 
berichten gecommuniceerd.
Eén ding stond al snel vast voor alle docenten − en na 
enkele weken ook voor heel veel leerlingen: dit willen 
we niet. Door alleen maar voor je computerscherm 
te zitten, ontbreekt het aan de dagelijkse dynamiek. 
Dynamiek waarin je leerlingen kunt polsen, dingen 
kunt kortsluiten met collega’s en waarin je goed les 
kunt geven. De AOb (de grootste onderwijsvakbond van 
Nederland) concludeerde dat voor docenten en leerlin-
gen de coronacrisis zelfs voor psychosociale problemen 
zorgde. De opluchting was dan ook groot, toen bleek 
dat de lessen weer hun normale patroon konden volgen. 
Maar de donderwolk van corona bleef boven de hoofden 
zweven; elke persconferentie of nieuwsbrief kon weer 
nieuwe maatregelen bevatten. 

HYBRIDE LESGEVEN
Besloten werd dat na de herfstvakantie de lessen op het 
USG gesplitst zouden worden gegeven: zowel digitaal 
als fysiek. De toenemende kou maakt dat deuren en 
ramen van lokalen niet constant kunnen openstaan, 
met als gevolg onvoldoende ventilatiecapaciteit. Het 
splitsen verbetert de ventilatiecapaciteit, omdat min-
der leerlingen in een lokaal aanwezig zijn. De eerste 
klassen mochten wel in hun geheel naar school blijven 
komen. Het kleinere postuur van de eersteklassers 
belast de ventilatiecapaciteit minder. Bovendien konden 
ze blijven wennen aan het voortgezet onderwijs.
Hoewel genoeg docenten na de zomervakantie weer 
ervaring hadden opgedaan met het geven van digitale 
lessen, omdat zij of leerlingen door quarantaine thuis 
moesten blijven, was dit toch weer een omschakeling: 
hoe borg je leerlingcontact en leerervaringen en hoe 

combineer je het digitale lesgeven met het fysieke, 
oftewel het ‘hybride lesgeven’?

DIGITAAL MAATJE
Riëlle Wolters, docente klassieke talen, geeft aan dat ze 
haar lessen ‘dichttimmert’ met PowerPoints, zodat zowel 
de fysieke als de digitale groep de lessen goed kan 
volgen. “In het begin heb ik een plenair gedeelte. Hier 
introduceer ik wat we gaan doen. Daarna start de klas 
en kunnen de leerlingen thuis ook door. Er gaat meer 
voorbereiding in de lessen zitten en je kunt er minder 
goed mee uit de voeten, omdat je de thuiszittende 
groep moeilijker kunt betrekken. Ook gaat het ten koste 
van de spontaniteit. Er is minder mogelijkheid om wat 
er in de les gebeurt te gebruiken.” 
Docent natuurkunde Steven van der Laan beaamt dit en 
voegt hieraan toe: “De eerste week was ik kapot. Het is 
veel schakelen en je schaakt op twee borden tegelijker-
tijd.” Een andere docent vult aan: “Het zou schelen als 

we weer terug zouden gaan naar een vermindering van 
het aantal lesuren. Zo is er meer tijd voor administratie 
en voorbereiding. Bovendien lijkt het een beetje alsof 
we nu het slechtste van twee werelden combineren. Een 
fysieke les voelt voor een digitale leerling trager en 
saaier, omdat hij of zij er niet bij is. Tegelijkertijd is de 
digitale les lastiger op te luisteren met digitale toeters 
en bellen zoals quizjes of filmpjes, omdat er een fysieke 
groep bediend moet worden.” 
Docent Nederlands Bernard Pol past het volgende toe: 
“Als er groepswerk is, laat ik alle in de klas aanwezige 
leerlingen regelmatig een digitaal maatje zoeken. Zo 
kunnen ze elkaar overhoren en helpen. Het betrekt de 
digitaal deelnemende leerlingen meer bij de les.”

INNOVATIES
Deels of geheel digitaal lesgeven heeft voor geen van 
de gesproken docenten de voorkeur. Steven: “Dat zou 
mijn nachtmerrie zijn, dat het onderwijs verwordt tot 

DOCEREN IN TIJDEN VAN CORONADOCEREN IN TIJDEN VAN CORONA

‘Hybride lesgeven is als     schaken op twee borden’
één docent die een digitale les maakt waar dan 300 
leerlingen naar kijken.” Het is echter niet anders dan 
dat we momenteel de lessen (deels) digitaal moeten 
aanbieden. Noodzaak prikkelt echter de vindingrijkheid 
en een aantal docenten bedenkt oplossingen om met de 
situatie om te gaan.
Zo geeft docent klassieke talen Ruben Poelstra zijn 
lessen sowieso digitaal, ook aan de leerlingen in zijn 
lokaal voor zijn neus: “Iedereen logt in op zijn laptop 
en volgt mijn digitale les. Op mijn laptop beheer ik de 
PowerPoint en iedereen kijkt mee. Als leerlingen iets 
zeggen, zetten ze hun microfoon aan en zo kan ieder-
een elkaar goed verstaan. Als het plenaire gedeelte is 
afgesloten, kan ik leerlingen digitaal of fysiek helpen.” 
Wiskundedocent Willem van Bergeijk heeft een verbin-
ding gemaakt tussen het smartboard en zijn tablet. Op 
deze manier kan hij op zijn tablet formules uitwerken 
en figuren tekenen die tegelijkertijd zichtbaar worden 
voor alle leerlingen. Floor Lintmeijer, docent Duits, 
en Walter van der Heijdt, docent biologie, dragen een 
bluetoothheadset. Zo kunnen ze langs het bord strui-
nen en praten, zonder dat hun stemgeluid verzwakt als 

ze verder van hun computer aflopen. Nadeel is dat ze 
input vanuit de klas moeten herhalen voor de leerlingen 
thuis, “maar dat weegt niet op tegen de voordelen.”

GLUURDERS
Het devies is dat docenten een link naar een Teams-
les maken en die elk lesuur in Magister plaatsen. Het 
plaatsen van deze link is geïntegreerd met Magister, 
waardoor alleen een simpele muisklik nodig is om de les 
te faciliteren. Het voordeel is dat leerlingen die geen 
toegang hebben tot het lesuur, de link niet kunnen 
aanklikken. Dit voorkomt gluurders of ongewenste 
bezoekers. Inmiddels hangt er in elk lokaal een camera 
met microfoon, dus overal is een digitale les te facili-
teren. Soms gaat het wat traag, omdat er enorm veel 
dataverkeer is, maar grote storingen hebben we nog 
niet ervaren.

SOCRATEAMS
Het is duidelijk dat de infrastructuur voor digitaal les-
geven inmiddels goed op orde is en de eerste golf heeft 
docenten bekendgemaakt met handige software.   “Ik timmer mijn lessen dicht 

met PowerPoints, dan kan 
iedereen het goed volgen"
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DE HASDOCEREN IN TIJDEN VAN CORONA

De kantine is dicht, de Jumbo laat geen leerlingen 
meer toe. Gelukkig is daar in deze tijden van corona 
nog de HAS. De Vox nam een kijkje bij dit tegenover 
het USG gelegen instituut.

DOOR VINCENT VERWEIJMEREN / FOTO MARTINJAN GAASBEEK

! A
 l jaren is Resit Sari de trotse eigenaar van een 

döner kebab-zaak aan de Ida Boudier-Bakkerlaan.
Dat zegt velen niets, maar zeg je HAS dan beginnen de 
ogen van menig leerling van het USG (en van het Boni) 
te glimmen. Het is een instituut, maar tegenwoordig is 
de HAS ook een baken in de Covid-19-storm die woedt. 
De Jumbo en de kantine van het USG zijn gesloten voor 
onze kinderen. De HAS is een alternatief: nogal wat 
USG-leerlingen komen minimaal één keer per week bij 
hem, terwijl de coronaregels gerespecteerd worden. 
Tijd om eens met Resit in gesprek te gaan. Dat viel 
nog niet mee, toen de Vox belde stond de telefoon 
roodgloeiend. Gelukkig had Resit ’s avonds tijd voor 
een afspraak, dankzij een introductie door mijn middel-
ste zoon: oud-USG’er, die meer tijd bij de HAS dan op 
school heeft doorgebracht.
We worden hartelijk ontvangen en met een koffietje 
neemt Resit alle tijd voor ons. Om te beginnen wil ik 
weleens weten of kinderen zich gedragen bij de HAS. Om 
daar een beeld bij te krijgen is een vergelijking met het 
Boni wellicht op zijn plek. Die pakt voor USG-leerlingen 
goed uit. Volgens Resit zijn zij beter opgevoed, gedra-
gen ze zich beter en besteden ze meer. Resit is nooit op 
het USG geweest om zijn beklag te doen. Vroeger wilden 
leerlingen van het Boni nog weleens valse bestellingen 
doen, zodat hij spullen 
overhield die een ander 
dan goedkoop wilde 
afnemen en eens was 
er sprake van dief-
stal. Het Boni heeft 
ingegrepen met een 
schorsing: dat heeft 
gelukkig effect gehad.

Wat zijn je toppers?
“De HAS-salon is het 
beste, maar nu in de 
Covid-crisis stijgt de 

omzet van Turkse pizza’s naar recordhoogten! De HAS-
box is ook een klassieker en makkelijk mee te nemen.”

Zou je onze kinderen een voedingsadvies kunnen 
geven? Op het USG geldt: mens sana in corpore 
sano!
Hard lachend is het antwoord zonneklaar: “Ik gebruik 
verse, gezonde producten − groenten en kip- en kal-
koenvlees − en vertel dat ze niet te veel knoflooksaus 
moeten gebruiken!” (Dat is volgens mijn zoon moeilijk, 
want de HAS-knoflooksaus met geheime receptuur is 
onovertroffen.)

Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt?
“Een leerling had een weddenschap afgesloten dat hij 
tien broodjes kebab zo kon opeten. Dat is gelukt, maar 
daarna voelde hij zich zo beroerd dat ik hem pas jaren 
later terugzag. Ik raad dit soort gekke weddenschappen 
dus iedereen af!”

Wat is er nou zo leuk aan de kinderen van het USG?
“Met een aantal van hen bouw ik een band op. Som-
migen zie je jaren later nog weleens terug. Er zijn ook 
leerlingen die met hun ouders en de rest van het gezin 
langskomen. Ik zit hier nu tien jaar en er komt vast 
een moment dat een oud-leerling hier met zijn of haar 
kinderen naartoe komt!”

Als afsluiting biedt Resit ons een döner kebab aan. Ik 
moet toegeven dat deze samen met de geheime knof-
looksaus inderdaad uitstekend smaakt. 

Kebab als sleutel voor succes

Elke docent geeft er vervolgens zijn of haar eigen draai 
aan om het lesgeven te optimaliseren. Zo organiseer ik 
zelf voor sommige lessen een thuismodule, die iedereen 
in eigen tijd kan volbrengen, waar andere docenten een 
filmpje opnemen of een digitale les verzorgen. Om al 
deze best practices niet verloren te laten gaan, heeft de 
school de werkgroep ‘Socrateams’ opgericht (met dank 
aan gymdocent Emiel van Rijsewijk voor de gevatte 
naam). In deze werkgroep nemen docenten plaats om 
de ervaringen van alle collega’s, ouders en leerlingen te 
verzamelen en aan de hand hiervan beleid en advies te 
organiseren. Met overleg, eigen ervaringen en enquê-
tes proberen zij bruikbare informatie te delen met alle 
collega’s. 

TEVREDEN
Uit de enquêtes van de werkgroep naar aanleiding van 
de lockdown en het huidige hybride lesgeven, blijkt 
dat secties tevreden zijn over hoe ze hun curriculum 
hebben omgewerkt. Er is meer ruimte voor het experi-
ment gekomen, secties werden gedwongen hun aanbod 
te destilleren tot het noodzakelijke en hun aanpak te 
heroverwegen. Door het (tijdelijk) wegvallen van cijfers 
tijdens de eerste golf, was het een interessante kennis-
making met formatief toetsen (toetsing waarbij alleen 
feedback wordt gegeven ter verbetering en waar geen 

cijfer wordt gegeven) en waarbij de zelfstandigheid van 
een groot aantal leerlingen opviel. Het gesprek aangaan 
met leerlingen en het directe contact worden door het 
digitale lesgeven wel zeer gemist, ook al is de chatfunc-
tie via Teams wel van meerwaarde. Veel docenten geven 
dan ook aan dat Teams een permanent onderdeel wordt 
van de schoolcultuur. Verder geven de meeste secties 
aan dat ze de geleerde lessen en het ontwikkelde mate-

riaal graag willen blijven inzetten.
De leerlingen geven aan dat ze de grotere vrijheid waar-
deren, het extra ontwikkelde (creatieve) materiaal, de 
rustigere klassen, duidelijkere studiewijzers en het zelf 
meer kunnen inrichten wanneer ze iets maken of leren. 
Lastig is het lange tijd achter de computer zitten en 
geconcentreerd blijven, planmatig en gestructureerd te 
werken en het gebrek aan uitzicht wanneer de hele  
coronasituatie ophoudt. Het is erg moeilijk om bij 
lessen waarbij de docent vijftig minuten lang frontaal 
lesgeeft, de aandacht thuis achter het scherm vast te 
houden. Verder is het vervelend toch bij de lessen te 
moeten inbellen, als de meeste aandacht uitgaat naar de 
fysieke leerlingen. Tot slot wordt aangestipt dat sommi-
ge leerlingen een leerachterstand hebben en dat er soms 
een te groot aanbod aan vervangende opdrachten is.

VINGER AAN DE POLS
De werkgroep Socrateams blijft de vinger aan de pols 
houden en collega’s, leerlingen en ouders worden 
blijvend gevraagd hoe het gaat. Inmiddels is er voor 
docenten en leerlingen een lijst ‘gouden regels’ voor het 
digitaal lesgeven opgesteld. Deze regels blijken in ver-
reweg de meeste gevallen voor iedereen goed te werken. 
In tal van sectoren vliegt het adagium ‘Never waste a 
good crisis’ rond en ook op het USG is dat het geval! 

Resit Sari: "Gekke weddenschappen raad ik af."

“Mijn nachtmerrie: dat het 
onderwijs verwordt tot één 
docent die een digitale les 
maakt waar 300 leerlingen  
naar kijken”
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NIEUWE CONRECTOR NIEUWE CONRECTOR 

zich nooit gek maken en de rust die hij uitstraalt, geeft 
vertrouwen. Dat vind ik mooi.”
Erik: “Ja, dat loslaten, dat gaat eigenlijk beter dan ver-
wacht. Een clean cut aan het begin van het schooljaar 
is ook wel handig. Daarnaast doet Stefan het heel goed. 
En de discussies over geld en formatie mis ik totaal 
niet. Wat ik Stefan als advies heb meegegeven? Dat je 
niets hebt aan gelijk hebben. Ik heb bij mezelf gemerkt 
dat ik steeds diplomatieker werd. Filosofie helpt me 
daarbij, omdat ik daarvan heb geleerd dingen helder te 
verwoorden en hulpvaardig te zijn.” 

KAMERPREEK
Beiden hebben het meerdere keren over de 'cultuur'. 
Erik: “Als conrector moet je goed passen in de cultuur 
van een school. Eigenlijk geldt dat voor iedereen, maar 
omdat je als conrector een sturende rol hebt, is het op 
het USG van belang dat je niet al te directief te werk 
gaat, maar de samenwerking zoekt en beschikbaar bent 
als mensen je nodig hebben."
Tegen leerlingen kan Erik wel eens een ‘Kamerpreek’ 
houden, maar de structuur van de school is plat en dat 
vraagt ander gedrag van een conrector dan in een meer 
hiërarchische omgeving het geval zou zijn. 

PLANNEN
Wat zijn onderwerpen die momenteel spelen bij de 
schoolleiding? Stefan: “Iets waar we veel mee bezig 
zijn is IT en de vraag wat we straks kunnen blijven in-
zetten van de ervaringen die we de afgelopen maanden 
hebben opgedaan. Verder willen we graag dat leerlingen 
goed thuis zijn in programma’s als Powerpoint, Word en 

Excel. We hebben op dit gebied veel expertise in huis 
en eigenlijk staat iedereen er positief tegenover, dus we 
verwachten een mooie (verdere) ontwikkeling op dit ge-
bied. Daarnaast willen we het rooster voor de leerlingen 
nog flexibeler maken. Dat is een ingewikkeld vraagstuk, 
maar het zou mooi zijn als we leerlingen een passend 
rooster kunnen geven. Sommige leerlingen hebben echt 
wel genoeg aan twee uur Latijn per week, maar willen 
graag een extra uurtje wiskunde. Of andersom. Dat zijn 
we verder aan het uitwerken.” 

‘Je moet goed passen in     de cultuur van het USG’
Begin dit schooljaar nam docent klassieke talen 
Stefan Landman het stokje over van Erik Kamerbeek 
als conrector voor de jaarlagen drie en vier. Waarom 
is Erik gestopt, en wat zijn de plannen van Stefan? 
Ze vertelden het de Vox. 

DOOR CATHERINE STRASSER

! E
 erst willen we graag weten wat de taken van een 

conrector op het USG zijn, de invulling van het 
 conrectorschap is namelijk niet bij alle scholen het-
zelfde. Op het USG is het zo dat een conrector twee 
jaarlagen ‘doet’, vertellen Erik Kamerbeek en Stefan 
Landman. Daarnaast wordt er ook les gegeven (een uur 
of tien). Als conrector hoor je bij de schoolleiding, die 
zich buigt over vraagstukken over het pedagogisch en 
didactisch klimaat, zoals ‘wat voor school willen we 
zijn?’, ‘hoe belangrijk vinden we het predicaat Excel-
lente school?’ et cetera. Daarnaast geeft een conrector 
leiding aan de mentoren in de betreffende jaarlagen en 
ook aan de andere leraren, die zo’n beetje tussen de 
conrectoren worden verdeeld. Maar de conrector hakt 
vooral veel knopen door, vinden zowel Erik als Stefan. 
Zeker in deze bijzondere tijden is de conrector druk 

met ziekmeldingen van leerlingen en docenten, het 
vinden van alternatieven voor al die ‘leuke’ dingen en 
extra’s die nu niet doorgaan, het ventilatieprobleem en 
het gebruik van de schermen in de klaslokalen voor de 
hybride lesvorm. 

EEN ANDERE ROL
Erik is conrector sinds 1997. “Ik was al brugklascoör-
dinator. De school groeide en er kwam ruimte voor een 
extra afdelingsleider. Het werd me gevraagd en ik heb 
ja gezegd”. Toen de functie vrijkwam door Eriks vertrek 
heeft Stefan gesolliciteerd: “Ik had behoefte aan een 
nieuwe uitdaging, na bijna twintig jaar alleen als leraar 
te hebben gewerkt.” 

De afwisseling, de hectiek en de extra verantwoordelijk-
heid waren voor beiden aantrekkelijke pluspunten van 
de functie. Het kan echter ook lastig zijn, de overstap 
van collega naar leidinggevende; de relatie met je 
collega’s verandert daardoor. Erik: “De cultuur van de 
school is de afgelopen jaren wel veranderd, ook door 
de plattere structuur, wat zo’n transitie makkelijker 
maakt. Anderzijds doet zoiets wel een beroep op jou 
als  persoon. Collega’s vragen je opeens om ergens een 
besluit over te nemen of voelen dat ze verantwoording 
moeten afleggen."
Stefan: “In de gesprekken die zijn gevoerd kwam dit 
uitgebreid aan de orde. Ik heb ook overwogen een 
dergelijke stap elders te maken. Maar ik ben geen ander 
persoon, ik heb alleen een andere rol, en ik had er 
vertrouwen in dat dit aspect goed zou komen. Juist 
omdat ik de collega’s ken. Tot nu toe gaat het dan ook 
prima.”

GOEDE KEUZE
Waarom wilde Erik stoppen als conrector? Erik: “Ik heb 
het echt lang gedaan en er kwam steeds een stapje 
bovenop. Dat was mooi, want daardoor kon ik mezelf 
blijven ontwikkelen. Alleen merkte ik vorig jaar dat tien 
uur lesgeven te veel voor me werd naast het conrecto-
raat. Bovendien wilde ik een dag per week minder gaan 
werken. Alles bij elkaar opgeteld was dit een goede 
keuze. De uitdaging haal ik nu uit de combinatie van 
de lessen die ik geef. Doordat ik nu ook geschiedenis 
en maatschappijleer geef, naast filosofie en algemene 
vorming, besteed ik veel tijd aan het voorbereiden van 
mijn lessen, waar ik veel plezier aan beleef. Bovendien 
is het prettig om niet voortdurend te hoeven schakelen. 
Dat gezegd hebbende, alles blijft bewegen, wie weet 
welke keuzes we als school volgend jaar weer maken. Al 
denk ik niet dat ik dan weer een coördinerende rol op 
me neem, iedereen moet ook weer wennen als iemand 
een andere rol op zich neemt.”

LOSLATEN
Hoe verloopt de transitie tussen de oude en de nieuwe 
conrector? Stefan: “Daar wordt veel naar gevraagd, en 
dan wil men weten of Erik het wel kan loslaten. Maar 
dat doet hij prima. En toch is hij altijd beschikbaar als 
ik iets wil vragen of wil overleggen. Erg prettig. 
Wat ik graag net zo zou willen doen als hij? Erik liet 

Erik Kamerbeek: “De discussies 
over geld en formatie mis ik 
totaal niet”

Stefan Landman (links) en Erik Kamerbeek

Stefan Landman: “We willen 
het rooster voor leerlingen nog 
flexibeler maken”
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NIEUWBOUW NIEUWBOUW

sporten naast de gymzaal. De werkzaamheden duren 
tot de zomer van 2021. “Samen met de rector maak ik 
namens het USG deel uit van de projectgroep. Ik houd 
me vooral bezig met het facilitaire deel.” 

HET MAXIMALE 
Jeffry is enthousiast over het werk aan het bouwpro-
ject. “De bouwwereld ken ik en daar voel ik me nog 
steeds thuis.” Maar valt het bouwproject nog te com-
bineren met zijn werk als hoofdconciërge? “We hebben 
het werk gelukkig al eerder verdeeld onder de conciër-
ges, we hebben allemaal onze taken en specialisaties.” 
Dat neemt niet weg dat het een heel drukke tijd is voor 
hem. “Het is mijn verantwoordelijkheid de knelpunten 

op te lossen. Ondertussen speelt er veel mee op de ach-
tergrond, door keuzes die in het verleden zijn gemaakt 
voor bijvoorbeeld de klimaatbeheersing in het gebouw. 
Wij proberen er nu het maximale uit te halen.” 

HOPEN ZAND
De drukte houdt nog even aan. Gemikt wordt op ople-
vering in de zomer. Nu is er nog niet veel meer te zien 
dan hopen zand, gaat dat wel lukken? “Straks staat 
er een kraan en dan gaat het snel: het is net Lego.” 
Jeffry hoopt vooral dat er straks na de oplevering nog 
voldoende tijd is om de inrichting op orde te 
brengen. Ook daarin heeft hij vertrouwen: “Dat staat in 
de planning.”  

Met het boren voor de fundering ging in oktober 
de nieuwbouw van start. Jeffry Weber is conciërge 
op het USG en begeleidt en leidt namens de school 
de nieuwbouw. Goede combinatie, zo blijkt uit 
zijn verhaal. 

DOOR HANS REICHART

! J
 effry werkte gedurende veertien jaar bij een 

bouwbedrijf. Hij heeft een achtergrond in 
elektrotechniek: sterkstroominstallaties, E-installaties. 
“Daarnaast deed ik volop andersoortige klussen.” De 
laatste acht jaar dat hij in de bouw werkzaam was, was 
hij namens zijn werkgever vooral actief voor scholen. 
“Een van die scholen was het USG. In die tijd dacht ik 
er al over om weg te gaan uit de bouw en ik zag een 
vacature voor een conciërge hier op school. Ik heb de 
gok gewaagd, met in het achterhoofd dat ik met mijn 
papieren altijd weer terug zou kunnen.” 
Terug hoefde hij niet, want het was een goede gok. 
Hij kreeg steeds meer taken toebedeeld. Na een tijdje 
kwam er een belangrijke taak bij. De facilitair manager 
van het USG, Leo van Hofwegen, was uitgevallen door 
ziekte; Jeffry nam een deel van zijn werk op zich, iets 
dat hard nodig was. Hij raakte thuis in het facilitair 
management, in nauwe samenwerking met de rector. 
Hij werd vervolgens benoemd tot hoofdconciërge “met 
facilitair management in mijn takenpakket.” 

THEATERZAAL
“Toen ik in 2015 op school kwam werken, speelde het 
onderwerp uitbreiding al, noodzakelijk vanwege de 
groei van het aantal leerlingen. De huisvesting is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is nu ruimte 
voor 900 leerlingen, straks voor 1.050.” 
Het hoofdgebouw wordt uitgebreid met een theaterzaal 
en vier lokalen en er komt een verhoogd plein om te 

‘Zodra er een kraan staat gaat      het snel, het is net Lego’ 

Jeffry Weber

VERBOUWINGSFOTO'S VAN LEERLINGENVERENIGING VIDEMUS

De de meeste foto's bij dit artikel zijn gemaakt door 
Sverre Dalhuisen (3B) en Ercan Emir (3C), lid van vi-
deotechniekvereniging Videmus (alleen de foto rechts-
onder op pagina 14 niet). Ze mailden er het volgende 
over: “Op de foto’s is het plein aan de achterkant van 
de school te zien. Toen deze foto’s waren genomen 
hadden ze net alle dingen van het plein weggehaald 
om te kunnen beginnen met graven voor de fundering. 
Dit was dus helemaal aan het begin van het bouwpro-
ces. We hebben ook foto’s gemaakt met onze drone. 

Dit omdat we zo ook een mooi totaalplaatje konden 
krijgen van alles. We gebruiken de drone eigenlijk 
vaker om mee te filmen dan om foto’s mee te maken. 
Ons plan met de verbouwing is om bij elke stap van 
de verbouwing een klein fragmentje met de drone 
te maken. Deze zetten we, wanneer de verbouwing 
klaar is, bij elkaar. Zo kun je zien hoe het eerst was, 
de stappen ertussen, en het eindresultaat. Het is de 
bedoeling dat het eindresultaat, in de vorm van een 
video, uiteindelijk ook op de schoolsite komt.”
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NUOVO-BESTUURSLID

‘Het USG is een prettige bubbel,     maar wel een bubbel’
Hun namen staan vaak onder mailtjes van school: 
Leon de Wit en Jonne Gaemers, het bestuur van 
Nuovo. Maar wie zijn die mannen eigenlijk? 
En wat doet Nuovo precies? We bespraken het 
tijdens een online interview met ‘onderwijsmens’ 
Jonne Gaemers.

DOOR ALEIDA BOS

Wat is Nuovo?
“Nuovo Scholengroep is de stichting voor openbaar 
voortgezet onderwijs in Utrecht. We zijn in 2009 
opgericht omdat het openbaar onderwijs moest verzelf-
standigen. We begonnen met acht scholen. In de jaren 
erna kwamen er meer openbare scholen bij in Utrecht, 
vandaar de groei. De afgelopen jaren gaven de Openbare 
Scholengroep Schoonoord (vier scholen in Zeist, Doorn 
en Maarsbergen) en het Anna van Rijn College uit Nieu-
wegein te kennen dat ze graag wilden aansluiten. Vanuit 
Nuovo voelen we ons verantwoordelijk voor het open-
baar onderwijs, daarom hebben we hen verwelkomd, ook 
al komen ze niet uit de stad. Na de fusie met het Anna 
van Rijn, in 2021, zijn we met vijftien scholen.” 

Wat zijn de voordelen van een koepel?
“Het belangrijkste voordeel is dat scholen kunnen profi-
teren van het grotere geheel waarvan ze deel uitmaken. 
Leon de Wit en ik vormen samen met alle schoolleiders 
en een aantal stafmedewerkers het managementteam, 
het MT. We komen iedere twee weken bij elkaar en 
bespreken dan alles wat met de scholen te maken 

heeft. Het Nuovo-beleid wordt mede in dit MT bepaald. 
Autonomie is heel belangrijk: een gymnasium in Utrecht 
is iets anders dan een vmbo in Zeist. Maar schoolleiders 
kunnen wel zaken afstemmen, ervaringen uitwisselen en 
leren van elkaar. Er is veel informeel contact tussen be-
stuur en schoolleiders; de lijnen zijn kort, dat is prettig. 
Op het bedrijfsbureau werken 35 mensen die zich bezig-
houden met zaken die niet direct met het onderwijs te 
maken hebben. Bijvoorbeeld op facilitair gebied zie je 

daarvan de voordelen. We kopen bijna alles centraal in: 
leermiddelen, computers, maar ook de digitale middelen 
voor het afstandsonderwijs, desinfectiezuilen en al het 
overige dat nodig is door corona. Het gaat om grote 
aantallen en daardoor kunnen we scherp inkopen. 
Een ander voordeel is dat scholen minder kwetsbaar 
zijn. Zelfstandige scholen zijn minder veerkrachtig als 
ze bijvoorbeeld financieel onderuitgaan. Als Nuovo 
hebben we een buffer waarmee we zulke scholen kun-
nen opvangen en daardoor behoeden voor erger, een 
faillissement bijvoorbeeld.” 

En wat zijn de nadelen ervan voor het USG?
“Het USG is niet volstrekt onafhankelijk. De scholen 
voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht zitten 
samen bij de koepel, daar is een bepaald beleid en een 
bepaalde strategische koers. Er is wel veel ruimte en 
autonomie, maar het is toch een kader.”

Kom je zelf ook uit het onderwijs?
“Ik heb geschiedenis gestudeerd en werk al mijn hele 
carrière in het onderwijs, maar niet voor de klas. Ik heb 
managementfuncties bij de Universiteit van Amsterdam 
en later de Vrije Universiteit gehad. Bij een basisscho-
lenkoepel in de regio Alkmaar ben ik tien jaar bestuur-
der geweest en via de Openbare Scholengroep Schoon-
oord belandde ik twee jaar geleden hier. Mijn drive én 
die van Nuovo, is bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen. Daarvoor proberen we zodanige voorwaarden 
te creëren – goede docenten, goed leiderschap, goede 
omstandigheden – waardoor er goed onderwijs voor de 
kinderen is. Ik ben een echt onderwijsmens, zou ner-
gens anders willen werken.”

Een fulltimebaan?
“Meer dan! Een leuke, intensieve en afwisselende baan 
ook. Leon de Wit en ik hebben de portefeuilles even-
wichtig verdeeld. Ik heb onderwijs, huisvesting en 
facilitair. Bij het USG ben ik betrokken geweest bij de 
nieuwbouw, vooral bij de plannen voor de theaterzaal. 
Die betaalt Nuovo, hij paste niet in het budget van de 
gemeente. Dat vergt veel geregel en overleg. 
Vóór Covid-19 ging ik vaak op bezoek bij de scholen, 
alleen daar proef je de sfeer. We bezoeken bijvoorbeeld 
medezeggenschapsraden, zo krijg je een goed inkijkje 
van wat er speelt op een school. Vorig jaar zijn we nog 

bij die van USG geweest. Een van de punten die daar 
aan de orde kwamen, was de verbouwing. Daar waren 
zorgen over en die hebben we besproken.”

Gaat geld dat voor het USG bestemd is ook echt 
naar het USG?
“Het grootste gedeelte van de lumpsum, het geld dat 
scholen van de overheid krijgen, gaat naar het USG zelf. 
Iedere Nuovo-school draagt 7,5% af voor backoffice, 
centrale diensten en budgetten. De overige 92,5% gaat 
rechtstreeks naar de school.  De ouderbijdrage besteden 
de scholen zelf. 
Scholen maken zelf een begroting, die deel uitmaakt 
van de Nuovo-begroting. We vragen van iedere school 
een positieve begroting, de schoolleider stemt die af 
met de financiële afdeling op het bedrijfsbureau. De 
meeste normen ervoor zijn gerelateerd aan het aantal 
leerlingen. Er moet bijvoorbeeld een realistisch aantal 
teamleiders zijn. Het Leidsche Rijn College, een grote 
school, heeft meer management nodig dan een kleine 
school zoals Mavo Doorn.”

Is er weleens wrijving met een school?
“Geen wrijving maar overleg, wel altijd constructief. 
Over de begroting is er met een school als het USG 
niet veel discussie. Bij het USG merken we dat er een 
kritische populatie is ten opzichte van Nuovo. Ik krijg 
er niet goed de vinger achter waarom dat is, het is 

volgens mij iets uit het verleden. We merkten het ook 
in ons gesprek met de MR, daar kregen we de vraag 
waarom het USG niet zelfstandig is. Ik weet niet hoe 
breed dat gevoel over Nuovo leeft. Wat ik wel weet, is 
dat een goed gesprek altijd fijn is, kan verhelderen.”

Wat zijn grote thema’s in het voortgezet onderwijs 
van nu en wat zien we daarvan op het USG?
“Passend onderwijs is heel actueel, de plicht van regu-
liere scholen om kinderen zoveel mogelijk binnenboord 
te houden. Reguliere scholen moeten zich inspannen 
om kinderen die extra aandacht nodig hebben in het 
reguliere onderwijs te houden. Dat kan best ingewikkeld 
zijn! Zo zijn er kinderen met ernstige gedragsproblema-
tiek die het al op drie, vier scholen hebben geprobeerd 
en overal ontsporen. Dat zal op het USG niet zo snel 
voorkomen. De leerlingen zijn over het algemeen brave 
kinderen die willen leren en niet gauw met een mes 
rondlopen en drugs verkopen. Het USG is een bubbel. 
Een prettige bubbel, maar wel een bubbel.
Een ander thema is onderwijsvernieuwing. Er zijn 
scholen binnen Nuovo die al heel ver zijn met onderwijs 
op maat. Het USG is geen koploper, categorale gymna-
sia zijn over het algemeen wat behoudender. Toch is 
meegaan met de tijd goed, ook voor een gymnasium, 
zónder te tornen aan de traditie.”

Wat blijft er behouden van het door corona gefor-
ceerde afstandsonderwijs? 
“Er zijn in korte tijd stappen gezet in digitalisering die 
anders jaren zouden hebben geduurd, dat is positief. 
Ik denk niet dat afstandsonderwijs de norm wordt. De 
kwaliteit van het contact op school blijft altijd beter 
dan die van online-onderwijs. Ik hoop dan ook dat we 
weer grotendeels teruggaan naar fysiek onderwijs, met 
behoud van de goede onderwijsinnovaties die we door 
corona hebben doorgevoerd.” 

En als ouders ervoor kiezen hun kind niet te laten 
vaccineren? Is het dan welkom op school?
“Daar hebben we nog niet bij stilgestaan met het 
crisisteam. Een leerling weigeren, dat lijkt me niet de 
bedoeling. Maar niet vaccineren heeft wel gevolgen. 
Ook in de samenleving is daar discussie over. Daar moe-
ten we nog over nadenken, goed punt voor de volgende 
Teams-vergadering.” 

NUOVO-BESTUURSLID

"Bij het USG is er een kritische 

populatie ten opzichte van Nuovo"

Jonne Gaemers: “Meegaan met de tijd is goed, ook voor een  
gymnasium.” 
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FOTOREPORTAGEFOTOREPORTAGE

Als ouder kom je maar zelden op school, en in deze 
coronatijd al helemaal niet. Daarom is het fijn dat 
de schoolleiding fotografe Marleen Kuipers deze 
herfst een dag liet meelopen. De foto’s die ze maak-
te zijn bedoeld voor de schoolgids, website, voor-
lichtingsmateriaal et cetera, maar ook de Vox mocht 
er een blik op werpen. Hierbij een selectie, zodat u 
toch een beetje kunt zien hoe het er onder school-
tijd aan toegaat op het USG. 

Een dagje USG: scènes     uit het schoolleven
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OM EN OMOM EN OM

‘Als je pubers niet leuk vindt,    moet je geen docent worden’
Latijn – ik geef de laatste jaren alleen Latijn, dat vind 
ik leuker dan Grieks − moet méér zijn dan alleen gram-
matica. Ik sta wel bekend als de grammaticajuf, maar 
als het kan ga ik in de les altijd snel over naar andere 
onderwerpen. Stedenbouw, hoe de Romeinen met macht 
omgingen, liefdesgedichten, er is zoveel interessants. 
Het is leuk om dat in de lessen te verweven. Kijken wat 
ze toen anders deden, en wat nog steeds hetzelfde is. 
Laatst hadden we het in de vijfde klas bijvoorbeeld over 
ongehuwd zwanger worden, dat dat in veel landen nog 
steeds moeilijk ligt. Dat was naar aanleiding van Rhea 
Silvia, die Romulus en Remus kreeg van oorlogsgod 
Mars.” Grinnikend: “Het onderwerp voorbehoedsmid-
delen in de oudheid vinden leerlingen trouwens ook 
mega-interessant.”

Wat hoop je je leerlingen mee te geven? 
“Wat je bij Latijn leert is heel precies lezen en logisch 
nadenken. Dat zijn waardevolle vaardigheden voor 
allerlei dingen die je later in je leven tegenkomt. Door-
zettingsvermogen is ook iets dat je leert. En leerlingen 
krijgen een hoop cultuur mee. 
Als docent ben je ook een beetje opvoeder. De leer-
lingen zijn op een leeftijd dat ze hun mening leren 
vormen, daar bied je in de les ook een platform voor.” 

Er wordt je vast regelmatig gevraagd naar het nut 
van Latijn en Grieks.
“Ik weet niet of de klassieke talen nou economisch nut 
hebben, maar wat het je wél oplevert is dat je er een 
breder gevormd mens van wordt, met meer diepgang 
en een ruimere kijk op de dingen. Bildung zeg maar. 
Het volgen van Grieks of Latijn helpt je ook bij het 
begrip van andere talen. Niet alleen dat je woorden 
makkelijker begrijpt, maar ook de structuur van een 
taal. Ook een leerling die niet zo talig is kan dat 
helpen.”

Wat vind je van het huidige curriculum op het 
gebied van de klassieke talen? 
“Ik heb moeite met het eindexamen Latijn. Je zit in 
het keurslijf van de door het ministerie voorgeschreven 
stof, die bovendien altijd veel te omvangrijk is. Ik zit 
van tevoren uit te rekenen hoeveel regels van een 
tekst je per les moet behandelen om het af te krijgen, 
want ik wil dat ze alles hebben gezien. Er blijft daar-

door weinig tijd over voor andere dingen.
Het examen zelf vind ik de afgelopen jaren steeds 
slechter geworden. Ik vind dat je iemand niet alleen 
kunt afrekenen op of hij een tekst op de vierkante 
millimeter goed heeft vertaald, maar dat je ook vragen 
moet stellen om te zien of hij het begrijpt. Dat gebeurt 
nu te weinig. Toevallig hebben we tijdens de ontwikkel-
dag begin november met de sectie klassieke talen een 
workshop over het curriculum gehad, om te kijken hoe 
we het aantrekkelijker kunnen maken.”

Hoe ziet jouw ideale les eruit? 
“Een ideale les is als ik het gevoel heb dat er wat 
gebeurt in die hersens. Dat ze nadenken over de stof, of 
dat nou is hoe iets taalkundig zit of dat het gaat over 
de omgang met slaven. Als ze maar betrokken zijn.” 

Welke leerling interviewen we de volgende keer, 
en waarom?
”Julius Buisman, uit de vijfde. Julius is een open en 
positieve jongen, die over dingen nadenkt. Ik heb 
hem in de tweede gehad en nu zit hij in mijn vijfde 
klas. Heel leuk om te zien hoe hij zich in die tijd heeft 
ontwikkeld.” 

De rubriek ‘Om en om’ portretteert bij toerbeurt 
een docent en een leerling. In de vorige Vox spraken 
we Roos Wijn, toen in de tweede klas. Zij koos voor 
de volgende aflevering docent klassieke talen 
Tjimke van der Meulen “omdat ik vind dat zij heel 
goed lesgeeft”. 

DOOR KAREN RIJLAARSDAM

Was het een meisjesdroom, docent worden? 
“Nee, aanvankelijk had ik daar helemaal geen zin in! 
Welke idioot gaat met zijn volle verstand voor een klas 
met pubers staan, dacht ik kort na mijn afstuderen. 
Mijn man – toen nog mijn vriend − werkte voor Neder-
lands grootste baggermaatschappij en zou worden uit-
gezonden naar Tunesië. Omdat er in die tijd weinig ba-
nen waren, besloten we samen het buitenlandavontuur 
aan te gaan. We hebben in allerlei landen gewoond. 
Toen onze oudste dochter twaalf was, ben ik met de 
kinderen teruggegaan naar Nederland. Er was toen een 
groot gebrek aan classici op middelbare scholen, dus ik 
ben gaan solliciteren en zo begon ik op mijn veertigste 
met lesgeven op een scholengemeenschap. Acht jaar 
geleden ben ik overgestapt naar het USG.”

En die pubers vielen in de praktijk toch wel mee? 
“Zeker, ik vind ze hartstikke leuk. Niet altijd en niet 
allemaal, maar in het algemeen is het heel leuk om 
ze les te geven. Als je niet van pubers houdt, moet je 
geen docent op een middelbare school worden. Die ont-
wikkeling van kind naar volwassene is mooi om te zien. 
Ik probeer mijn leerlingen te leren kennen als persoon. 

De huidige situatie is daarvoor allesbehalve ideaal. Ik 
was heel blij toen de scholen voor de zomervakantie 
weer opengingen, ook al was het dan maar met tien 
leerlingen per klas. Alleen maar online lesgeven vond 
ik vreselijk. Fysiek lesgeven is veel fijner. Al is het wel 
jammer dat we niet meer door de klas mogen lopen. Ik 
mis het dat je nu niet even tussendoor een babbeltje 
met de leerlingen kunt maken.”

Word je ook wel eens chagrijnig van leerlingen?
“Soms, als ze onbeschoft of onbeleefd zijn. Maar daar 
komen ze niet mee weg bij mij. Waar ik me ook aan 
erger zijn telefoons. Als je iets opzoekt, oké, maar leg 
dat ding daarna weg. 
Ongeïnteresseerde leerlingen, daar kan ik ook chagrijnig 
van worden. In de onderbouw vindt nog meer dan de 
helft de klassieke talen interessant, maar in de boven-
bouw is dat een stuk minder. Veel leerlingen hebben 
voor het USG gekozen omdat ze het een leuke school 
vinden, en niet zozeer voor de klassieke talen. Vooral 
de vijfde klassen Latijn zijn berucht op dit punt. Leer-
lingen die Grieks doen zijn meestal gemotiveerder, zij 
hebben het vak bewust gekozen.”

Hoe probeer je ook de minder enthousiasten mee 
te krijgen? 
“Ik probeer altijd te zorgen dat leerlingen er toch lol 
in krijgen. Door zo helder mogelijk uit te leggen hoop 
ik dat ze grip op de taal krijgen en dat ze uiteindelijk 
zelf met zo’n tekst uit de voeten kunnen. En een les 

“Het onderwerp 
voorbehoedsmiddelen in de 
oudheid vinden leerlingen 
mega-interessant”

Even voorstellen

Tjimke van der Meulen (63) studeerde 
klassieke talen in Groningen. Voordat ze op 
haar 40e docent werd woonde ze in Tunesië, 
Guadeloupe (“dat was niet zo’n succes, je had 
er kakkerlakken groter dan kolibries, brr…”), 
Zuid-Spanje en Noord-Frankrijk. Sinds 2012 
werkt ze op het USG. 
Tjimke is getrouwd en heeft drie kinderen. In 
haar vrije tijd leest ze zich “helemaal suf. Ik 
ben een lettervreter”. Engelse thrillers zijn 
favoriet. Daarnaast rommelt ze graag in de 
tuin en houdt ze van koken. In normale tijden 
reist ze veel. Via de site Duolingo leert ze al-
lerlei talen. Ze is nu bezig met Deens, hierna 
gaat ze Fins doen. “Fins lijkt op geen enkele 
andere taal. Heerlijk.”
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MR EN CORONACRISISMR EN CORONACRISIS

Voor de medezeggenschapsraad (MR) zijn het bijzon-
der hectische tijden. De MR adviseert over en stemt 
al dan niet in met de meest uiteenlopende zaken 
met betrekking tot corona. Soms ook over moeilijke 
dossiers zoals het hybride onderwijs voor klas 2 tot 
en met 6. Gelukkig heeft MR-lid en docent Neder-
lands Bernard Pol ruimte in zijn agenda gevonden 
om ons ouders te informeren.
 
DOOR MAARTEN BODDAERT 

Op welke manier wordt de MR betrokken in de 
besluitvorming over de coronamaatregelen? 
“De MR heeft vier rechten: initiatiefrecht, instemmings-
recht, informatierecht en adviesrecht. Met andere woor-
den: de MR mag beleid voorstellen, heeft het recht om 
nieuw beleid goed of af te keuren als het om de inhoud 
van het onderwijs gaat, heeft het recht op informatie 
omtrent beleid, en mag advies uitbrengen als het de 
organisatie van de school betreft, bijvoorbeeld over het 
rooster en verbouwingen. 
Wat betreft de coronamaatregelen heeft de schoollei-
ding verschillende voorstellen geformuleerd. De MR is 
schriftelijk geïnformeerd en op verzoek is deze infor-
matie mondeling tijdens MR-vergaderingen toegelicht. 
Er zijn vanaf het begin van het schooljaar verschillen-
de maatregelen genomen, bijvoorbeeld het ‘dringend 
advies mondkapjes’ en het grote besluit om over te 
stappen naar hybride lessen voor klas 2 tot en met 6.”

Hoe werkt de MR praktisch? Gaat alles online of 
komen jullie ook bijeen?
“De MR overlegt op dit moment zeer frequent, via 
e-mail en via Teams, afhankelijk van de noodzaak. De 
bijeenkomsten gaan via Teams.”

Heeft de MR veel vaker (digitaal) bijeen moeten 
komen dan normaal?
“Op dit moment overlegt de MR vaker dan vorig school-
jaar. Ook is er meer schriftelijke communicatie.”

In de besluitvorming is sprake van verschillende 
belanghebbenden: Nuovo, de schoolleiding, de VO-
raad, de gemeente, de GMR en de MR. Hoe gaat dat 
proces? Hoe komen jullie tot een eenduidig besluit?
“Het Nuovo-bestuur heeft regelmatig overleg met de 
andere schoolbesturen, bijvoorbeeld over het besluit 
om geen fysieke open dagen te organiseren. Dit is een 
dringend advies van de VO-raad, waarna de schoolbe-
sturen in een regionaal overleg samen besluiten het in 
deze regio niet door te laten gaan. Het beleid om de 
klas naar huis te sturen bij een besmetting in de klas 
is een besluit dat binnen Nuovo in samenwerking met 
het coronacrisisteam van Nuovo is genomen. Daarnaast 
heeft het bestuur een vaste contactpersoon bij de GGD 
en heeft men regelmatig overleg met de gemeente.
Als er locatiespecifieke zorgen zijn, neemt de school-
leiding een aangepast besluit, in samenspraak met het 
Nuovo-bestuur en gebaseerd op informatie van het RIVM 
en de GGD. Dat was het geval op het USG: de school-
leiding heeft besloten om met halve klassen te gaan 
werken omdat metingen aangaven dat de ventilatie van 
het gebouw ver onder de maat is, ondanks herhaalde 
ingrepen in het systeem. De MR is vooraf geïnformeerd 
en heeft unaniem ingestemd met dit voorstel van de 
schoolleiding. Er was instemming vereist omdat het be-
leid met onderwijstijd te maken had. De minister heeft 
aangegeven dat online onderwijs niet als onderwijstijd 
geldt, maar dat er in deze coronatijden een uitzondering 
gemaakt kan worden als de MR daarmee instemt. De MR 
heeft daarbij wel de nodige kritische kanttekeningen: 
de vragenlijst van de MR plus de antwoorden van de 
schoolleiding zijn op te vragen via de notulen van de 
MR-vergadering van 11 november. 
Er is op het moment een verbouwing gaande en daarbij 
wordt ook de ventilatie aangepakt. Zowel de school-

leiding als de MR hebben bij Nuovo en bij uitvoerder 
Strukton aangegeven dat de verbetering van de ven-
tilatie urgent is. Voor zover ik nu weet, zijn de werk-
zaamheden op korte termijn ingepland. Daarna wordt 
weer gemeten: als de ventilatie het toelaat, zullen meer 
leerlingen naar school kunnen komen. De MR heeft het 
voorstel van de schoolleiding ingezien en is het daar-
mee eens: starten met de examenklas, daarna leerjaar 
2. Omdat we verwachten dat het aantal besmettingen 
ook zal afnemen, hopen we op korte termijn weer zo 
veel mogelijk leerlingen op school te zien.”

Welke rol speelt specifiek de GMR? En hoe verhoudt 
zich die tot de MR?
“Alle schooloverstijgende zaken gaan via de GMR. Het 
gaat daarbij om de vraag op welk niveau deze zaken 
spelen. Waar mogelijk vangt de GMR van alles af, zoals 
in het voorjaar de PTA’s (programma van toetsing en 
afsluiting, red.) en in het najaar de verplichting van 
mondkapjes na de herfstvakantie. Waar het echt alleen 
de school betreft, komt de MR in beeld, zoals het 
besluit over hybride onderwijs, want ons gebouw is niet 
hetzelfde als de overige Nuovo-gebouwen.
Twee leden van de MR, Lilian Blom en Casper Voogt, 

hebben zitting in de GMR: zij informeren de MR regel-
matig en nemen MR-besluiten mee naar de GMR. De 
besluitvorming speelt zich dus af op twee verschillende 
niveaus en de MR wordt voortdurend door de GMR-leden 
geïnformeerd, zodat eenduidige besluitvorming ontstaat. 
Nuovo heeft als visie: alles wat op schoolniveau kan 
worden besloten, zal op schoolniveau plaatsvinden. Bij 
overkoepelende zaken waar alle scholen mee te maken 
hebben, wordt het een GMR-aangelegenheid.”

Kun je aangeven waar de MR met betrekking tot de 
coronamaatregelen over meebeslist (instemt) en 
waarover adviseert?
“De MR is schriftelijk en mondeling geïnformeerd over 

de verschillende maatregelen betreffende het corona-
beleid. Op schoolniveau heeft de MR voortdurend hetzij 
geadviseerd, hetzij ingestemd. De MR heeft zelf geen 
beleid geïnitieerd: de keuze voor hybride onderwijs in 
de huidige vorm (halve klassen, om de dag naar school) 
was de keuze van de schoolleiding. Wij, als MR, staan 
nog steeds achter dat besluit, maar hebben wel een 
aantal kritische vragen gesteld over de aanloop erheen 
en de duur ervan. Zowel schoolleiding als MR wil op 
dit moment zo snel mogelijk terugkeren naar volledige 
klassen: dit blijft dan ook een agendapunt tot het USG 
weer een regulier rooster heeft.”

Ik kan me voorstellen dat er nog veel meer besloten 
moest worden, zoals kantine dicht, geen uitjes met 
school, ventilatie, looproutes, gesplitste pauzes et 
cetera. Kun je hier iets meer over zeggen?
“Over dergelijke details wordt door de schoolleiding 
en het Nuovo-bestuur besloten. De MR bemoeit zich 
gewoonlijk niet met dit soort details, tenzij er grote 
zorgen over zijn, maar richt zich op algemeen beleid. 
Veel van wat je noemt is Nuovo-beleid of zijn concrete 
uitwerkingen daarvan.” 

Zo snel mogelijk terug        naar volledige klassen

“De MR heeft op schoolniveau 
voortdurend hetzij geadviseerd, 
hetzij ingestemd”
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USG-LEESCLUB

Drie favorieten buiten de lijst‘Mooie gesprekken over boeken’
Irene Berk is sinds augustus mediathecaris op 
het USG en, zoals het een goed mediathecaris 
betaamt, dol op lezen. Wat zijn haar drie 
favoriete boeken? 

DOOR IRENE BERK

! Z
 o lang ik mij kan heugen ben ik altijd in een 

boek bezig, meestal in meer tegelijk. Het is 
erfelijk. Zo herinner ik mij vakanties uit mijn jeugd 
waarin de hele familie dagenlang alleen maar lag te 
lezen op het strand. En als wij nu met ons gezin op 
reis gaan, zeulen we ons een ongeluk aan boeken. 
Omdat ik voor mijn werk vooral boeken aanraad die 
‘mogen voor de lijst’, nu eens geheel andere tips. 
Geen van genoemde boeken is dan ook te vinden in 
de mediatheek. 
Voor meer tips kun je de mediatheek volgen 
op Instagram. @usgmediatheek

3. WALLY KOVAL, ACCIDENTALLY WES ANDERSON 
Ik ben groot fan van de films van Wes Anderson. Voor 
wie ze niet kent: bofferd! Laat je verrassen door bij-
voorbeeld Moonrise Kingdom, The Royal Tenenbaums 
of The Darjeeling Limited.
Wat al zijn films gemeen hebben zijn de bijzondere 
decors en locaties die een 
totaal eigen sfeer ade-
men. Zo herkenbaar dat je 
soms in werkelijkheid op 
een plek komt en meteen 
denkt: verrek, dit is ty-
pisch Wes Anderson. Zijn 
vele fans zijn dit soort 
plekken gaan verzamelen 
en uiteindelijk heeft dit 
geleid tot dit fotoboek. 
Anderson zelf schrijft in 
het voorwoord: “I now 
understand what it means to be accidentally myself.” 
Het is een geweldig wegdroomboek, zeker voor nu, nu 
we alleen in ons hoofd mogen reizen. 

2. BOUDEWIJN BÜCH, STEEDS VERDER WEG 
Büch heeft naast romans een aantal boeiende reisboe-
ken geschreven. Ik keek ook altijd met plezier naar zijn 
tv-programma De wereld van Boudewijn Büch. En niet 
alleen omdat hij overal op zoek 
ging naar een bibliotheek! 
Büch is typisch een gevalletje 
‘omgevallen boekenkast’ en 
dat komt met name in dit boek 
prachtig naar voren. Zo begint 
het eerste hoofdstuk over prik-
keldraad (daar valt meer over 
te weten dan je zou denken) en 
voert je vervolgens via konij-
nen, het langste hek ter wereld, 
dingo’s, de Sahari’s en kame-
len zo’n beetje de hele wereld 
over. Het is als googelen op een specifiek onderwerp 
en een uur later ontdekken dat je in iets totaal anders 
verdiept bent geraakt. Heerlijk! 

1. MINKE DOUWESZ, WEG
De in het dagelijkse leven als psychiater werk-
zame en in 2010 verongelukte Douwesz heeft 
helaas maar twee boeken geschreven. Die tellen 
samen dan wel bijna 1500 pagina’s. Dat haar 
boeken niet dik lijken, komt uitsluitend doordat 
ze op een soort vloeipapier gedrukt zijn. Haar 
werk doet qua stijl denken aan dat van schrijvers 
als J. Voskuil (Het bureau! Ik zou het graag her-
lezen. Maar dat zal wel na mijn pensioen 
worden), Detlev van Heest en Frida Vogel. Een 
stijl die zich kenmerkt door minutieuze beschrij-
vingen van omgeving en 
situatie, met uitgebreide 
dialogen. Geen detail 
blijft onvermeld. Dat heeft 
een bijna hypnotiserend 
effect, waardoor je hele-
maal in zo’n verhaal gaat 
wonen. Dit boek gaat over 
de teloorgang van een 
relatie en met name over 
het onvermogen van mensen om te voorkomen 
dat zij elkaar het leven tot een hel maken, nadat 
een relatie is beëindigd.

BOEKENTIPDRIE

Al langer liepen de docenten Nederlands Daphne 
Acoca en Fleur Meijs rond met het idee een leesclub 
op het USG te starten. Vlak na de omschakeling naar 
digitaal lesgeven afgelopen voorjaar, was het zover. 
Vijf boeken verder is de USG-leesclub een blijvertje, 
zo vertelt Daphne Acoca.

DOOR IRIS ROELANDS

Hebben jullie de leesclub opgezet om ontlezing 
tegen te gaan?
“Nee, eigenlijk niet, het valt wel mee met de ontlezing 
op het USG, vind ik. Wat Fleur en ik anderen willen la-
ten ervaren, is hoe leuk het kan zijn om met elkaar over 
een boek te praten. Dat heeft echt een meerwaarde. Dus 
dachten wij: als we nou eens medewerkers van het USG 
– docenten, rector, mediathecaris et cetera − en leer-
lingen op een informele manier met elkaar in contact 
brengen, door ze hetzelfde boek te laten lezen en er na 
afloop hun ideeën over te laten delen. Zo leren ze op 
een andere manier van elkaar dan in een reguliere les.” 

En, werkt het ook zo in de praktijk?
“Ik denk het wel. Toen we in lockdown gingen, kozen 
we ons eerste boek. Dat werd La Peste van Camus. Het 
is heel leuk om juist met een biologiedocent over dat 
boek te praten. Recent lazen we Confettiregen van 
Splinter Chabot. Leerlingen die toen meededen met de 
leesclub, hadden prikkelende stellingen bedacht over 
gender-kwesties, en daaruit ontstonden mooie gesprek-

ken. In de les is daar meestal minder tijd voor.” 

Hoe vaak komt de leesclub bij elkaar? 
“We willen elk kwintaal een boek lezen en bespreken. 
We houden het expres laagdrempelig en behapbaar: dus 
genoeg tijd om te lezen, geen instructies vooraf, en per 
keer kun je kiezen of je meedoet. Wat we absoluut niet 
willen, is dat je enorme druk gaat voelen om een boek 
te moeten lezen. Zo krijgen we elke keer een gemoti-
veerd groepje van tien à twintig deelnemers.” 

Snijdt het mes aan twee kanten? Mogen leerlingen 
de boeken op hun lijst zetten?
“Dat kan. Sinds dit jaar heeft de sectie Nederlands 
trouwens een wildcard aan haar boekenlijst toegevoegd. 
Die hebben wij ‘het ego’ genoemd. Het eigen gekozen 
object. Leerlingen mogen op die plek eigenlijk alles 
zetten wat ze willen. Een vertaald werk, non-fictie, 
beeldroman, werk van Nietzsche of een geschiedkundig 
boek over Napoleon. Op deze manier kunnen leerlingen 
een persoonlijk stempel drukken op de lijst. Bovendien 

is het soms interessant een buitenlands 
werk te lezen naast Nederlands werk, 
waardoor je parallellen kunt trekken. Dat 
kon voorheen niet.”

Wat zijn de toekomstplannen van de 
USG-leesclub?
“We denken na over kaartjes met vragen 
en stellingen erop, die we bij de bespre-
kingen kunnen gebruiken als spelvorm. 
Die zouden we daarna ook in onze lessen 
kunnen inzetten. En we zijn van plan 
binnenkort aan secties te vragen welke 
roman die te maken heeft met hun vakge-
bied we absoluut zouden moeten lezen. Ik 
ben heel benieuwd wat daar uitkomt.”  

BOEKENLIJST LEESCLUB USG:
La Peste, Albert Camus
Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer
Beloved, Toni Morrison
Confettiregen, Splinter Chabot
Laura H., Thomas Rueb

Online bijeenkomst van de leesclub
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