
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       4 oktober 2021 

Uit de Oase 
 
Heb het lef eens! 
 
Heb je lef of ben je laf    Laat je luidkeels van je horen 
-een wereld van verschil-     als je onrecht signaleert? 
durf je hardop nee te zeggen    Of laat je het maar gebeuren 
of doe je mee tegen je wil?    zonder dat je iets probeert? 
   
Ga je met de massa mee    Stel dat jij de dupe bent, 
of ben jij anders dan de rest?   aangevallen wordt op straat, 
Durf je krachtig in te grijpen    hoe zou jij het dan ervaren 
als er iemand wordt gepest?    als niemand voor je opstaat? 
 

Het is een dunne draad 
tussen lef en overmoed, 
maar als je echt lef hebt 
grijp je in – en goed! 
 
(Cora de Vos) 

 
 
Even voorstellen… 
 
Geachte ouder(s), beste leerling, 
Mijn naam is Amber Opstal en sinds 2008 werk ik in het voortgezet 
onderwijs. 
De aankomende maanden werk ik op Penta Bahûrim om samen met 
de collega’s een aantal zaken vorm te geven (bijvoorbeeld: 
werkweken in coronatijd, PR voor Bahûrim, etc.). 
Waar nodig pak ik ook leerlingenzaken op. Mocht u mij aan de 
telefoon of een bericht van mij krijgen, dan is dit het gezicht achter 
de naam. 
 
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Amber Opstal 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Stichting Push 
De jongerenwerkers van Stichting Push zijn op 
dinsdag op Bahûrim aanwezig tijdens de pauze. Als 
jongerenwerker zijn wij er speciaal voor de leerlingen! 
We vragen hoe het met ze gaat en gaan in gesprek 
met ze over hun hobby's en interesses, daarnaast 
vertellen we de jongeren graag over ons 
activiteitenaanbod. We vinden het belangrijk dat 
jongeren zelf in beweging komen door hun ideeën te 
delen en zelf een bijdrage leveren aan het 
organiseren van hun activiteit. 
Ons aanbod is aangepast aan hun behoeftes, gericht op talentontwikkeling en het ontdekken 
van nieuwe vaardigheden. We bieden creatieve, sportieve en fun-activiteiten voor jongeren 
van 10 tot 21 jaar. Zo organiseren we bijvoorbeeld een dj-les in het Jongerencentrum Bravo, 
een clinic tijdens de pauze of een schilderles na schooltijd. 
Naast alle activiteiten zijn we er ook om een luisterend oor te bieden, eenzame jongeren 
kunnen zich aansluiten bij Join us, we geven coaching op afspraak en verzorgen projecten 
zoals Care4Yu in samenwerking met zorgaanbieders.   
Wil je meer over ons weten of wil je ons actuele activiteitenaanbod zien? Neem dan een 
kijkje op onze website www.stichting-push.nl of volg ons op insta @stichting_push. 
 
We hopen in de toekomst nog meer voor jullie en de leerlingen te kunnen betekenen.  
 
Vriendelijke groet, 
Kim van der Stel 
 
Regieversterkend handelen 
Op onze website kunt u lezen dat wij onze leerlingen willen helpen om zich te ontwikkelen tot 
zelfstandige, zelfbewuste en proactieve mensen. We doen dit met de principes van 
regieversterkend handelen. In klas één worden de leerlingen aan de hand meegenomen, 
maar in de volgende jaren  wordt hun eigen rol groter.  
Hoe doen wij dit?  

We laten de leerlingen in leerjaar 1 en 2 doelen stellen aan de hand van de 
executieve functies (denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan 
te sturen). 
Ook de 10 van BM! staan deze twee jaren centraal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichting-push.nl/


 

   
 

 
 
In de mentorles bespreken we het nut van het stellen van doelen en gaan de leerlingen met 
elkaar in gesprek om samen te bepalen hoe je deze doelen kan halen. Omdat iedereen 
andere doelen heeft, zijn er altijd wel leerlingen die ideeën hebben. Samen kan je veel 
bereiken.  
Aan het eind van klas twee en in klas drie maken we de overstap van de executieve functies 
naar de drie bouwstenen van het regieversterkend handelen: verbonden, zelfbewust en 
proactief. Per bouwsteen gaan we hiermee aan de slag. De leerlingen kijken welke doelen zij 
hiervan nog lastig vinden en gaan hierover met hun mentor in gesprek. In het vierde jaar 
heeft de mentor meer een coachende rol. Ook dan wordt gewerkt met de zojuist genoemde 
bouwstenen, maar bepalen de leerlingen zelf waar zij nog aan willen werken.  
Op deze manier hopen wij, als docenten van Penta Bahûrim, dat onze leerlingen zich 
verbonden weten (samen voor het individu) met hun omgeving en worden uitgedaagd om 
zelfbewust te zijn en een proactieve houding te ontwikkelen en aan te nemen. 
 

Droppie, verkeersongevallen en enthousiaste kinderen 
 

“Er was eens een konijntje en dat heette Droppie.”  
Een citaat waarbij je denkt aan een zoetsappig 
verhaal waarbij een klein, wit konijntje nog lang en 
gelukkig leeft.  
 
Donderdag 23 september 2021 beleefden klas 1A, 
1B en 1C een bijzonder avontuur.  
De leerlingen kwamen er die dag achter dat het 
anderhalf durende theaterverhaal toch iets 
gecompliceerder in elkaar zat. De acteur maakte 
van een mooi en grappig begin een ware zaak, 
waarbij hij alle leerlingen meezoog in zijn 

confronterende cabaret-show, genaamd “Zeven Sloten”. 
Onderwerpen als seks, drugs- en alcoholgebruik kwamen op verschillende manieren terug 
binnen zijn overkoepelende onderwerp gedrag in het verkeer. De leerlingen werden 
nieuwsgierig gemaakt door actieve interactie met de acteur. Een mooi voorbeeld:  
 
‘Droppie zag dat zijn vriendinnetje een zakje met weed tevoorschijn haalde en samen 
werden ze stoned. Daarna stapte zijn vriendinnetje in de auto en nam Droppie mee.’  
Vragen als ‘Zou jij Droppie waarschuwen?, ‘Wat zou jij doen als diezelfde situatie jou 
overkwam?’, ‘Wat vind jij hiervan?’ wakkerden verschillende gevoelens en ideeën aan bij de 
leerlingen waardoor hun eigen mening naar voren kwam. Er werd ook gelachen…veel 
gelachen. Om grappen die soms net over de grens gingen, maar ja…zonder grove grappen 
valt er niets te snappen. 
Het tweede deel was opnieuw verrassend. De 
acteur plukte twee willekeurige leerlingen en een 
docent uit het publiek. Hij noemde hun “De drie 
wijzen”. Vervolgens legde de cabaretier 
verschillende situaties voor aan het publiek, 
waarbij de zintuigen van iedere persoon werd 
geprikkeld. Verhalen van belanden in een rolstoel 
tot het voor je ogen zien overlijden van een jong 
meisje. Van de moed moeten hebben om een 
nare boodschap te vertellen tot de enorme 
wilskracht om te blijven leven.  
 
 



 

   
 

Na anderhalf uur snapten de leerlingen waarom de show heet zoals die heet. De acteur was 
voor deze voorstelling naar een revalidatiecentrum geweest. Emoties, gevoelens en 
ervaringen werden gedeeld met elkaar en het kwartje viel: 
 

Je hebt maar één leven, koester het met hart en ziel! 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
                                                           B. Schenk 
                                           Docente Nederlands 
 
 

 
 
Brandon Taylor-project 
Op woensdag 29 september heeft leerjaar 2 de voorstelling ‘Je bent niet goed’ van Taylor 
Made in het BREStheater in Brielle bezocht. 
 
Brandon Taylor is op 10 december 1992 in Rotterdam geboren met het Hay-Wells syndroom. 
Dit is een genetische afwijking die gepaard gaat met een aantal complicaties. Hij heeft 
namelijk een hoornafwijking, wat betekent dat zijn tand, nagel en haargroei niet goed is. 
Verder heeft hij een gevoelige huid en een gat in zijn gehemelte, wat hem moeite geeft met 
zijn spraak. In zijn leven is hij ongeveer twintig keer geopereerd aan zijn mond. Dit was niet 
altijd even makkelijk, maar het moest gebeuren. Hij is blij met het resultaat! Verder heeft hij 
geen fysieke moeilijkheden en heeft hij zich nooit laten beperken door zijn syndroom. 
Brandon Taylor heeft samen met zijn compagnon Liam Noordzij de voorstelling "Je bent niet 
goed" gemaakt.  
 
Felicia (gespeeld door Stacey) heeft het niet 
naar haar zin op school. Iedereen vindt iets 
van haar. Zij voelt zich daar niet prettig bij. 
Ze is het helemaal zat en loopt weg van 
school. Onderweg komt zij een meneer 
tegen (Brandon Taylor) die van alles van 
haar weet. Felicia vindt hem nogal vreemd. 
Hij vraagt haar mee naar andere werelden. 
In die andere wereld kan zij zichzelf zijn en 
daar ook zelf blij mee zijn. Zich niets meer 
aantrekken van anderen zodat ze daar dus 
ook geen energie meer aan kwijt is. Fifi, 
zoals Brandon haar noemt, leert anders 
denken. In de andere wereld beseft zij waar 
ze goed in is, waar haar talent ligt. Dat ze 
haar gevoel mag volgen en ook blij mag zijn met haar gevoel. En anderen zullen dat moeten 
accepteren. Uiteindelijk is Felicia weer klaar om naar de echte wereld te gaan!  
 
 
 
 



 

   
 

Een voorstelling met humor, dans, muziek 
en veel herkenning. Leerlingen hebben de 
voorstelling met plezier bekeken. Op 11 
oktober zullen zij op school nog een 
workshop volgen, verzorgd door het team 
van Brandon Taylor. Wanneer zij dit leuk 
vinden kunnen zij zich daarna inschrijven 
voor een buitenschools vervolgtraject van 
twaalf weken om zo toe te werken naar een 
eigen productie in het BREStheater. 
Graag willen wij als school “Kunst en 
Cultuur Brielle” bedanken voor het mogelijk 
maken van het bezoeken van de 
theatervoorstelling en het volgen van de 
workshops!  

 
Met hartelijke groet, 
 
Selina Nagtzaam 
 
Activiteiten in de komende weken 
# De meeste informatieavonden hebben plaatsgevonden en ze werden goed bezocht. In de 
komende week zullen de informatieavonden voor leerjaar 4 mavo en 3 havo nog 
plaatsvinden. De mentoren van leerjaar 1 zijn begonnen met de kennismakingsgesprekken.  
 
# Dinsdag 5 oktober zal de aftrap plaatsvinden van de teambrede nascholing ‘Lesson Study’. 
Tijdens dit cursusjaar wil het team nadenken over de opbouw en invulling van de lessen. 
Doel is het huiswerk te beperken, met name het maakwerk. In het cursusjaar 2022-2023 
overwegen we de lessen te verlengen naar 60 minuten. De uitdaging ligt er om in die zestig 
minuten het maakwerk op school gedaan te hebben. Geen eenvoudige opgave, vandaar 
deze nascholing waarbij de diverse vaksecties aan de slag gaan met het vinden van 
didactische oplossingen. 
Tijdens deze studiemiddag zullen de lessen ingekort worden tot 40 minuten. Het vijfde lesuur 
zal eindigen om 12.05 uur. De laatste twee lesuren komen te vervallen.  
 
# In de komende periode zullen er in leerjaar 1, 2 en 3 zogenaamde CITO toetsen worden 
afgenomen. Via de afname van deze toetsen krijgen we informatie betreffende de huidige 
kennis van de leerling voor de vakken Nederlands (leesvaardigheid en woordenschat), 
Engels (leesvaardigheid en woordenschat) en wiskunde/rekenen.  
Op basis van de uitkomsten kunnen we als school bepalen of er ergens extra ondersteuning 
nodig is. Het gaat hierbij niet om het toetsen van lesstof, maar om vaardigheden. 
 
# Op maandag 11 oktober zal leerjaar 2 deelnemen aan de workshops van het Brandon 
Taylor-project. 
 
# Woensdag 13 oktober zal een gevulde dag zijn met muziek en sport. Drum4Fun zal een 
workshops Djembé (Afrikaanse Percussie) verzorgen en oud-topbasketballer Henk Pieterse 
zal workshops basketbal verzorgen en daarbij ook aandacht besteden aan het onderwerp 
‘pesten’ waarmee hij in zijn jeugd is geconfronteerd. 
 
# De examenkandidaten vertrekken op maandag 25 oktober richting Den Haag voor een 
bezoek aan ProDemos voor een workshop Politiek. Tijdens het verblijf in Den Haag zal ook 
een bezoek gebracht worden aan de Tweede Kamer.   

 
 



 

   
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 40 
04-10 Dhr. Van Hulten afwezig i.v.m. onderhoudscursus bedrijfshulpverlening. 
05-10 Dhr. Barnhoorn afwezig i.v.m. onderhoudscursus bedrijfshulpverlening. 

Overleg schoolleiding. 
 Startbijeenkomst Lesson Study (teambrede nascholing). We werken met een 40 

minutenlesrooster. 
06-10 Mw. Langendoen afwezig i.v.m. het volgen van een faalangstreductietraining. 
 Informatieavond 4 mavo. 
07-10  Informatieavond 3 havo. 
08-10 Overleg schoolleiding. 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 41 
11-10 Workshops leerjaar 2 Brandon Taylor-project. 
12-10  Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 Leerlingenbespreking. 
13-10 Basketbalclinics met Henk Pieterse en workshops Drum4Fun. 
14-10  Mw. De Bondt afwezig wegens activiteiten op de Hogeschool Rotterdam. 
15-10 Overleg Penta directieraad. 

Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 42 
Herfstvakantie. 
  

 


