
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       16 november 2020 

Uit de Oase 
 
Risico nemen  
 
Elke keer dat je ademt     Elke keer dat je iets zegt 
kun je virusdeeltjes inademen   kun je verkeerd begrepen worden 
die je gezondheid ondermijnen.    of agressie oproepen. 
Maar als je niet ademt    Maar als je niet communiceert 
ga je dood.      kwijn je weg.   
 
Elke keer dat je een hap neemt    Elke keer dat je een stap zet 
kun je slechte stoffen binnen krijgen   kun je uitglijden 
of een voedselvergiftiging oplopen.   en lelijk terecht komen.  
Maar als je niets eet      Maar als je nooit één stap doet 
honger je dood.      kom je nergens. 
 
     Leven is altijd risico nemen. 
      

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Vrijheid van meningsuiting 
Maandagochtend 2 november stonden we, 
op verzoek van onderwijsminister Slob 
tijdens de dagopening, stil bij de brute 
moord op Samuel Paty. Door alle aandacht 
voor de mondkapjesdiscussie in de week 
voor de herfstvakantie hadden we er op 
Bahûrim nog weinig aandacht aan 
geschonken. Via een artikel uit de krant en 
een mooi gedicht werden de leerlingen bij 
het onderwerp betrokken. In de dagen erna 
was er ook aandacht voor de leraar 
maatschappijleer van het 
“Emmauscollege”, die moest onderduiken 
vanwege een poster die al langere tijd 
onbesproken in zijn lokaal hing.  
We vinden het waardevol dat we op school tijdens de dagopeningen aandacht mogen 
besteden aan onderwerpen die ter discussie staan in de samenleving. Het is goed dat 
leerlingen ervaren dat er over diverse zaken verschillende meningen bestaan en dat je 
daarover vrijuit mag spreken met respect voor de ander.    
     
ANWB Streetwise next level bezoekt PENTA Bahûrim 
Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het Voortgezet 
Onderwijs. De ANWB heeft daarom besloten een verkeerseducatieprogramma te 
ontwikkelen speciaal voor jongeren. Een aantal jaren geleden hebben we daar een aantal 
lesactiviteiten voor in het leven geroepen. 
 



 

Zo wordt er in ieder leerjaar een of meerdere keren aandacht besteed aan het onderdeel 
“Veilig deelnemen aan het verkeer”. 
Op 18 november bezoekt de ANWB afdeling streetwise onze leerlingen met een interactief 
en opvallend verkeersprogramma. Dit als vervolg op o.a. de theatervoorstelling van Wannes 
Zeegers in september.  
Het programma bestaat uit drie onderdelen, t.w.: 
 
Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ 
Voor eerstejaars leerlingen is er een interactieve en leerzame verkeersworkshop van één 
lesuur. Deze wordt gegeven door een ANWB-instructeur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een PowerPoint presentatie via het digibord. Leerlingen wordt op een prikkelende wijze 
duidelijk gemaakt door middel van vragen en stellingen hoe zij zelf aan het verkeer 
deelnemen. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere: boetes van 
verkeersovertredingen, aantallen fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon op 
de fiets. Ook wordt ingespeeld op de emotie door het tonen van confronterende beelden. 
Ethische verkeersdilemma’s, ondersteund door persoonlijke verhalen, lopen als een rode 
draad door de workshop. 
 
ANWB Verkeersbus 

De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om 
jongeren bewust te maken van de gevaren in het 
verkeer. In de Verkeersbus doorlopen 2e jaars 
leerlingen zelfstandig en onder begeleiding van 
een Streetwise instructeur in groepjes een 
spannend verkeerstraject bestaande uit vijf 
verschillende workshops. De dode hoek wordt 
belicht en de jongeren doen mee aan een 
uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en 
voorrangssituaties. Bij een mobiliteitsgame gaat 
het om het inzicht te krijgen in het eigen 
verkeersgedrag. Tijdens de workshop 
‘Kandatkandatniet’ buigen leerlingen zich over 

stellingen en reageren ze op elkaars en het eigen verkeersgedrag. Tot slot mogen de 
leerlingen zelf rijden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en 
beleven ze hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen waardoor ze 
zich bewust worden hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.  
 
ANWB Virtual Reality! 
Met behulp van een laptop, VR-bril en controller kruipen de leerlingen in de huid van een 
bestuurder. De les begint met een filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op 
de fiets. Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit het 
perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en 
buschauffeur. Tussen de scenario’s door bespreekt de ANWB-instructeur opvallende 
situaties die de leerlingen onderweg zijn tegengekomen. Het gebruik van fietsverlichting, in 
groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen. 
Terwijl de route gereden wordt, komen er diverse kennis- en discussievragen voorbij. 
 
Bij de workshops is een docent van de school aanwezig om mogelijke vragen te 
beantwoorden en de leerlingen te begeleiden langs de workshops op aangeven van de 
instructeurs. De ANWB geeft aan dat ze het programma volgens de RIVM richtlijnen kunnen 
uitvoeren. 
 
De verkeersveilgheidscoördinator van PENTA Bahûrim te Brielle 
 
 



 

Gespreksmogelijkheden n.a.v. rapport 1 
 
Maandag 7 december reiken we rapport 1 uit aan de leerjaren 1, 2 en 3. Via de mail ontvangt 
u de uitnodiging voor eventuele gespreksmogelijkheden.  
Dinsdagmiddag en/of dinsdagavond 15 december staat het overleg betreffende de behaalde 
resultaten gepland.  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 47 
17-11  overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
18-11  ANWB programma's voor leerjaar 1, 2 en 3: 

mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 
programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 18.30-21.00 uur 

19-11 leerlingenberaad leerjaar 1, 9.00-9.45 uur 
20-11 overleg schoolleiding 12.30-13.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 48 
23-11 instructie herkansing periode 1 wordt aan de examenkandidaten verstrekt 
24-11 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 

mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 
programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 15.30-18.30 uur 

26-11 sluiting inschrijving hertentamen 1 om 12.00 uur 
27-11  gastles techniek voor klas 3C en voor belangstellende leerlingen van 3 en 4 mavo 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 49 
30-11 gastlessen Amnesty International aan 1A en 1C door mw. Stam 
01-12 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Jacob van Liesveldt, Rozenburg en 

Bahûrim op Jacob van Liesveldt, 8.30-10.00 uur  
overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 
programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 15.30-18.30 uur 

04-12 dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur 


