
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       26 oktober 2020 

Uit de Oase 
 
Ruimte 
 
Het schijnt dat sterrenstelsels    De regels moeten op de schop, 
nog maar zelden botsen    wij eisen onze vrijheid op. 
door uitdijen van het heelal.    We pikken het niet langer! 
 
Eigenlijk botsten ze nooit.    Zien we de ander nog wel staan 
       als we die ruzietoon aanslaan? 
Maar wij, op onze aardbol, 
wij botsen meer dan ooit.    De ruimte werd zo klein dit jaar. 
       Wij knallen op elkaar. 
Wij brullen, schreeuwen, brallen. 
 
(Cora de Vos) 
 
‘Het volk morde…..’ 
De herfstvakantie is weer voorbij, een mooie tijd om even na te denken over de eerste 
periode van het schooljaar 2020-2021. Na de zomervakantie hadden we nog een beetje 
hoop dat het misschien een ‘normaal’ jaar zou worden, inmiddels weten we wel beter. Na 
een mooie start (o.a. met de startactiviteiten van de brugklassers) werden de berichten over 
de coronapandemie verontrustender.  
We wonen in een land met ongeveer 17 miljoen bondscoaches langs de lijn bij het 
Nederlands voetbalelftal, maar inmiddels hebben we ook een land met 17 miljoen erkende 
virologen. De gemeenschappelijke aanpak tijdens de eerste crisis is nu ver te zoeken, de 
verdeeldheid is groot.  
Voor onze leerlingen is een dergelijke verdeeldheid lastig. Ze hoeven onderling geen afstand 
te houden, maar ze moeten wel op afstand blijven van de schoolmedewerkers. Tot op heden 
doen ze dat overigens uitstekend. Gedurende de laatste weken is daar de discussie over het 
dragen van mondkapjes bij gekomen. Het dragen van mondkapjes lijkt verplicht te worden op 
plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet te garanderen is en binnen scholengroep Penta en 
dus ook op Bahûrim is deze regel vanaf 26 oktober na de herfstvakantie ingevoerd. Bij 
verplaatsingen in het schoolgebouw is het dragen van mondkapjes verplicht. We hopen 
daarmee onze medewerkers een hart onder de riem te steken. We hopen hiermee 
gezamenlijk een sfeer van vertrouwen te creëren. Mede door het invoeren van de 
mondkapjes hopen we de school open te kunnen houden voor het ontvangen van onze 
leerlingen en het verzorgen van ons onderwijs. Ellenlange discussies over de rechtmatigheid 
van deze maatregel lijken me niet wenselijk, we hebben momenteel wel wat anders te doen 
op school. 
Wat de toekomst gaat brengen is onduidelijk, het heeft ook niet zo veel zin daar nu over te 
gaan speculeren. Veel beter is het om keuzes te maken. Dat hebben we in de afgelopen 
weken dan ook gedaan. We hebben ons gebogen over de vraag op welke wijze we het 
onderwijs kunnen continueren in tijden van (gedeeld) afstandsonderwijs. De ontwikkelingen 
zijn bemoedigend en ik ben de collega’s zeer erkentelijk die daarmee hebben  
geëxperimenteerd in de afgelopen weken. Laat het vooral duidelijk zijn dat het  
 



 

contactonderwijs zoals we dat nu nog kunnen geven nooit kan worden vervangen door het 
zogenaamde afstandsonderwijs, maar soms heb je niets te kiezen en dien je je voor te 
bereiden op de best mogelijke oplossing voor onze leerlingen omdat ze dat verdienen. 
Laten we als ouder(s)/verzorger(s) en team van Bahûrim gezamenlijk de gelederen sluiten 
en gaan voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kinderen en onze leerlingen.    
 
J.J. Holwerda  
     
Hybride onderwijs 
Dit voorjaar hebben we in sneltreinvaart ervaring moeten opdoen met hybride onderwijs. 
Lesgeven op afstand of een combinatie van thuis en op school lesgeven. Vanaf begin dit 
schooljaar zijn er voorbereidingen getroffen om hybride onderwijs effectief te kunnen geven 
en minder ad-hoc dan in het voorjaar. Hierbij ging het erom dat het voor docenten 
gebruiksvriendelijk is, de lessen zichtbaar en hoorbaar zijn en er interactie is met de klas 
(vanuit de docent). Dat hebben we kunnen realiseren en daar zijn we trots op, maar ook wij 
vissen in een vijver met materiaal net als andere scholen.  
De tweede week na de herfstvakantie hopen we in meerdere lokalen de functionaliteit uit te 
rollen zodat leerlingen, die van de GGD thuis moeten blijven, de lessen kunnen volgen. Bij 
deze de opmerking dat het dus niet de insteek is dat het volgen van lessen vanuit huis een 
alternatief wordt voor les op school.  
 
Veiligheid bij het brengen en halen van leerlingen 
De herfst is aangebroken en de wintertijd is weer van kracht. Veel leerlingen worden 
gebracht en gehaald met de auto. Momenteel is het echter, qua verkeersverplaatsingen, veel 
te druk in de Mgr. Smitstraat vanwege schilderwerkzaamheden in de wijk Rugge en de bouw 
van huizen en appartementen in de onmiddellijke omgeving van het schoolgebouw. We 
vragen u vriendelijk uw kinderen veilig te laten uitstappen en soms is het verstandig dat op 
iets grotere afstand te doen van het schoolgebouw dan recht voor de uitgang. We rekenen 
op uw medewerking. 
  
Regieversterkend handelen – LOL 
Sinds tweeënhalf jaar werken wij intensiever samen met een aantal basisscholen in de 
omgeving. Als uw kind in leerjaar 1 of 2 zit heeft u hierover vorig schooljaar of aan het begin 
van dit schooljaar meer informatie gekregen. Deze samenwerking is een onderdeel van het 
doorstroomprogramma POVO. De executieve functies zijn een speerpunt waaraan gewerkt 
wordt. Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Ze bieden 
leerlingen houvast. Vorig schooljaar zijn we daarom met klas 1 begonnen met het bewust 
aandacht besteden aan vier van deze executieve functies, te weten: inhibitie, werkgeheugen, 
planning en organisatie en metacognitie.  
Tijdens de mentorgesprekken kunnen de executieve functies aan bod komen. Ze zijn 
onderdeel van het regieversterkend handelen. In klas 1 worden deze zaken ook besproken 
tijdens de LOL-lessen.  
Na de herfstvakantie zal bij klas 1 de nadruk liggen op planning en organisatie. Het plannen 
in de agenda bieden we al sinds het begin van het schooljaar aan, maar we merken dat dit 
voor sommige leerlingen lastig is. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan en te 
oefenen, hopen we de leerlingen meer steun te bieden.  
Hoe kunt u hier thuis mee aan de slag? 
U kunt met uw kind in gesprek gaan over het plannen en organiseren van het huiswerk. Lukt 
dit allemaal of hebben ze uw hulp hierbij nodig? Informeer na het maken van een toets eens  
hoe het gegaan is. Hoe is de voorbereiding geweest en heeft dit het gewenste resultaat 
opgeleverd?  
Wat houden de executieve functies in?  
Inhibitie is een rem op je gedrag. Deze rem zorgt ervoor dat je kunt nadenken, voordat je 
actie onderneemt en helpt je ook om niet te reageren op afleidende prikkels. Daarnaast kan  
 



 

je het ook inzetten bij het maken van opdrachten door bijvoorbeeld eerst te lezen wat er nou 
echt van je gevraagd wordt, voordat je antwoord geeft op de vraag zelf. Voor een adolescent 
is inhibitie lastig. Juist die prikkels zorgen voor de uitdaging. Bespreek dit thuis. Op welke 
manier kan je het beste huiswerk maken, zonder al te snel afgeleid te zijn? 
Het werkgeheugen heb je nodig om eerdere ervaringen en al aanwezige kennis te activeren. 
Dit is voor leerlingen soms lastig. Voor hen is regelmatige herhaling en visuele 
ondersteuning handig om de informatie op te slaan.  
Planning en organisatie zijn vaardigheden die helpen een plan te maken en uit te voeren. We 
zien dat leerlingen het lastig vinden om zelf een plan te maken. De 1blik-agenda helpt hierbij. 
Door het huiswerk in de planvakken te verdelen over de week ontstaat er inzicht in het te 
maken of te leren werk. Ook voor klas 4 is planning heel belangrijk, zeker in de aanloop naar 
een tentamenweek.  
Metacognitie helpt bij het reflecteren op je eigen handelen en de situatie waarin je je bevindt. 
Hierdoor kunnen leerlingen zien wat ze goed of fout doen en kunnen ze hun handelen 
aanpassen. Het gaat daarbij niet alleen om het resultaat van bijvoorbeeld het gemaakte 
werk, maar ook over het proces om daar te komen.  
 
Leerlingenberaad en ouderberaad 
In de komende weken zal het leerlingenberaad weer georganiseerd worden door mw. De 
Jong en dhr. Jansen. De leerlingen zullen in klassenverband de te bespreken onderwerpen 
voorbereiden o.l.v. de mentor. Tijdens de gesprekken zal er ook aandacht zijn voor het 
onderwerp corona. 
 
Op 8 oktober vergaderde het ouderberaad op Bahûrim. Tijdens de vergadering was er veel 
aandacht voor het onderwerp corona. Tijdens de bespreking werd er uitvoerig gesproken 
over de afgenomen enquête onder ouder(s) en verzorger(s) over de corona-aanpak op 
Bahûrim voor de zomervakantie.    
De volgende constateringen/verbeterpunten werden o.a. besproken: 

- Tijdens de lockdown werd er weinig persoonlijk contact ervaren. Dat was ook het 
geval bij leerlingen met wie het (ogenschijnlijk) goed gaat. Dit werd als een opvallend 
verschil ervaren met de normale situatie op Bahûrim. Telefonisch contact werkt in dit 
soort extreme situaties misschien beter dan mailcontacten.   

- De vergadering geeft aan dat meer onlinelessen wenselijk waren geweest. 
- Het was niet altijd duidelijk wat leerlingen moesten doen aan taken. Instructies, bijv. 

via filmpjes, werden soms gemist. 
- Een gezamenlijke opening van de dag werd gemist. 
- De vergadering is bang dat, ondanks de betoonde inzet van het personeel, toch 

leerachterstanden zijn ontstaan. 
- Leerlingen hebben soms een vakantiegevoel en verliezen de urgentie van school, 

gaan zich bezighouden met niet school gerelateerde zaken. 
- De vergadering was positief over de inzet van het personeel hetgeen ook uit de 

afgenomen enquête naar voren kwam. Het feit dat iedereen over een computer kon 
beschikken werd als een groot pluspunt gezien. 

Het was een prettige bijeenkomst waarin de aanwezige ouders en verzorgers op een 
opbouwend kritische wijze een bijdrage leverden aan mogelijke verbeteringen in de nabije 
toekomst. Hartelijk dank voor uw belangeloze inzet voor Bahûrim. 
 
Verkiezing vestigingsmedezeggenschapsraad Bahûrim 
In de afgelopen weken is er gezocht naar een nieuw lid binnen de oudergeleding van de 
vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) van Bahûrim. Uiteindelijk waren er twee ouders 
die zich beschikbaar stelden voor de VMR. In de periode voor de herfstvakantie heeft u als 
ouder(s)/ verzorger(s) de gelegenheid gehad om uw stem uit te brengen op een van beide 
kandidaten. We kunnen u melden dat mw. M. van der Gaag de oudergeleding gaat 
versterken en we wensen haar daarbij veel succes. 
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 44 
26-10 huiswerkvrij alle leerjaren 
27-10  huiswerkvrij leerjaar 4 

overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
28-10  huiswerkvrij leerjaar 4 
29-10 huiswerkvrij leerjaar 4 
 leerlingenberaad leerjaar 4, 9.00-9.45 uur 
30-10 huiswerkvrij leerjaar 4 

overleg schoolleiding 12.30-13.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 45 
02-11  afname tentamens leerjaar 4 
03-11 afname tentamens leerjaar 4 
 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Jacob van Liesveldt, Penta 

Rozenburg en Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
inloop mentoren bij het ondersteuningsteam, 14.30-16.00 uur 

04-11  afname tentamens leerjaar 4 
05-11  afname tentamens leerjaar 4 
 leerlingenberaad leerjaar 3, 9.00-9.45 uur 
06-11  afname tentamens leerjaar 4 
 overleg schoolleiding 12.30-13.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 46 
09-11 afname tentamens leerjaar 4 
10-11 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 

leerlingenbespreking leerjaar 1, 2, 3 en 4, 14.30-16.00 uur 
12-11 leerlingenberaad leerjaar 2, 9.00-9.45 uur 
13-11 dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur 
 
 
   
 
 
 
   


