
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       15 november 2021 

Uit de Oase 
 
Laat me los! 
 
Soms zeggen ze dat ik iets móét.   Ze willen graag dat ik besluit 
Dan kriebelt het van binnen.    wat zij het beste vinden. 
‘Laat mij daar vrij in,’ denk ik dan,   Ze zouden mij het liefste met 
‘zo moet je niet beginnen!    wel duizend touwtjes binden. 
Ik maak mijn eigen keuzes wel.   En al die touwtjes houden zij 
Ik ga mijn eigen weg.     dan heel graag zelf in handen, 
Jij moet niet zeggen wat ik móét,   opdat ik niet in weet ik wat 
ik ben geen kleuter, zeg!’    voor stommiteit zal stranden.  
 
    Ik zit niet om hun goeie raad 
    of om advies te springen. 
    Ik wil vertrouwen. Laat me los. 
    Want niemand kan me dwingen! 
 
    (Greet Brokerhof-vander Waa) 
     
     
Even voorstellen… 
Mijn naam is Linda Boutkan-Mol, vanaf 
17 november zal ik de economie lessen 
aan de 2e klassen van meneer Weeda 
overnemen. Ik ben getrouwd en heb 2 
zoons van 18 en 15 en een dochter van 
12 die hier ook op school zit. Wij zijn deze 
zomer terug naar Brielle verhuisd na 5 
jaar in Amerika te hebben gewoond, voor 
die tijd gaf ik 16 jaar les in het 
basisonderwijs.  
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met 
familie en vrienden of maak ik 
wandelingen met de hond. Zelf heb ik 
lang geleden Bahûrim gezeten en een ontzettend fijne tijd gehad, ik kijk er naar uit om mijn 
steentje bij te mogen dragen aan een fijne, leerzame middelbare schooltijd voor uw zoon of 
dochter.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Fietsverlichtingsactie bij leerjaar 1 
Op 28 oktober hebben dhr. Oosterman, dhr. Vlendré en dhr. Barnhoorn de fietsen van onze 
eersteklassers gecontroleerd. We hebben gekeken naar de aanwezigheid van een bel, 
werkende remmen, het stuur (stevig vast), de kettingkast en ketting (op spanning) en, het 
belangrijkste in deze donkere tijd, de verlichting. 
Zo leggen we met elkaar de basis voor een veilige rit naar school, de rest is aan uw kinderen 
en onze leerlingen.  

 

Medewerking politie 
Ieder jaar is ook een afvaardiging van de politie aanwezig. Dit jaar waren er wederom twee 
agenten om leerlingen soms te waarschuwen voor de gevaren in het verkeer. 
Ondanks de brief die we hadden gestuurd om eens naar de “staat” van de fiets te kijken 
waren er 9 fietsen zonder goed werkende verlichting, waren er 5 zonder werkende bel (4 
hebben we van een nieuwe kunnen voorzien, ik had niet op zoveel gebreken gerekend) en 3 
fietsen zonder werkende remmen.  
De politie stelde handige ” tijdelijke” lampjes ter beschikking en vaak was het vervangen van 
de batterijen al voldoende! Ook maakten ze een praatje met sommige leerlingen over 
verkeersveiligheid en hun toekomstplannen. 

 
Regelmatige controle belangrijk 
Natuurlijk moet de verlichting in de komende 
maanden werkend blijven daarvoor kunnen de 
leerlingen niet zonder hulp van thuis, we hebben 
een voorzet gegeven om de weg naar school een 
stukje veiliger te krijgen. Zo gaan onze leerlingen 
met een goede fietsverlichting en een veilige fiets 
op pad. 
 
 

 
Waarom we dit doen 
Ieder jaar zijn er een ongeveer 20.000 ongelukken waarbij doden en gewonden vallen. Veel 
van deze slachtoffers komen uit kwetsbare groepen. Fietsers –waaronder relatief veel 
kinderen en jongeren– horen daar helaas ook bij. De ANWB streeft ernaar om het aantal 
verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Om dit mogelijk te maken organiseert de ANWB 
Lichtbrigade de fietsverlichtingsactie met scholen. 

 



 

   
 

In de herfst en winter is het donker als kinderen van huis 
naar school fietsen. Maar liefst 42% van alle automobilisten 
geeft aan slecht te zien in het donker. Het is dus ontzettend 
belangrijk dat kinderen en jongeren goed zichtbaar zijn in 
het verkeer. 
Helaas is maar 65% van alle fietsen goed uitgerust als het 
op licht en reflectie aankomt. Wie onverlicht in het donker 
rijdt, heeft een grote kans op ongelukken. De remweg van 
een auto in de bebouwde kom is namelijk langer dan de 
zichtbaarheid van een onverlichte fietser in het donker! 
 
Dus laten we het met elkaar een stukje veiliger maken en 
onze kinderen bewust maken van de gevaren. 
 
J.C. Barnhoorn  
Verkeersveiligheidscoördinator 
Penta Bahûrim 
 
 
 
Eindexamenkandidaten op bezoek in politiek Den Haag 
Maandagochtend 25 oktober vertrok leerjaar 4 voor een dagje politiek naar Den Haag. Het 
weer was een beetje somber, maar in Den Haag bleef het gelukkig droog. Na een kort 
oponthoud bij de Beneluxtunnel arriveerden we bij ProDemos. ProDemos is een instelling die 
is opgericht om de werking van de democratie in Nederland duidelijk te maken aan jongeren. 
Via het maken van interactieve opdrachten op tablets krijgen de leerlingen meer inzicht in de 
politiek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na het bezoek aan de thuisbasis van ProDemos, tegenover het Binnenhof, lopen we naar de 
huidige werkplek van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Tijdens de wandeling 
krijgen de leerlingen aan het Lange Voorhout via de tablets verschillende opdrachten 
voorgeschoteld en deze worden enthousiast door de leerlingen gemaakt. Na een korte 
pauze mogen we “de Apenrots”, de bijnaam voor de tijdelijke behuizing van de Tweede 
Kamer, betreden. De veiligheidsmaatregelen zijn hier aanmerkelijk strenger dan in het 
gebouw van ProDemos. Onze gids leidt ons rond in het nieuwe gebouw. In de 
vergaderkamer van de Tweede Kamer moeten we stil zijn, maar dat is geen probleem. Via 
een duidelijke uitleg 



 

   
 

komen we meer te weten over de 
werking van politieke handelingen in de 
Tweede Kamer. De leerlingen luisteren 
aandachtig en ze stellen veel vragen. 
De gids geniet van het enthousiasme 
en ze is ook aangenaam verrast door 
de aanwezige kennis bij de leerlingen.  
Na afloop van het bezoek is er nog tijd 
voor een bezoekje aan de 
horecagelegenheden in de nabijheid 
van “de Apenrots”. Rond kwart voor 
drie vertrekken we richting Brielle en 
we arriveren om half vier bij Bahûrim. 
Een prettige manier van leren, zo’n 
werkbezoek. 
 
 
Verkeerseducatie in leerjaar 2 op Penta Bahûrim 
Op 4 november had klas 2 van Penta Bahûrim een activiteit in het kader van de 
verkeersveiligheid van onze leerlingen. We proberen in elk leerjaar minstens 1 keer daar 
aandacht aan te besteden via een workshop, theatervoorstelling, forumdiscussie, enz. 
 
RYD: Wat moet je er mee? 
Klas 2 kreeg dit jaar een workshop van Rixt, een gastdocent van Responsible Young Drivers. 
RYD is specialist in het ontwikkelen en uitvoeren van ludieke, eigenwijze, innovatieve en 
niet-belerende bewustwordingscampagnes. Het doel is het terugdringen van 
verkeersslachtoffers specifiek onder de doelgroep jongeren. De boodschap bij de 
campagnes van RYD is simpel: wat je ook doet, pas op jezelf en zorg dat je veilig 
thuiskomt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

3D-Afleiding Bike  
De klas werd verdeeld over twee groepen. Een groep leerlingen nam met VR-bril plaats op 
de fietssimulator om te ervaren hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is. De andere groep 
speelde de “Distraction game” die maakte duidelijk hoe lastig het is om te fietsen en bezig te 
zijn met je smartphone.  
 
De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, zet ik even voor jullie/u op een rijtje. 
Onze leerlingen weten dat muziek luisteren, bellen, berichten sturen en lezen tijdens het 
fietsen in het verkeer gevaarlijk is en de kans op een ongeval vergroot.  
Ze nemen zich voor om muziek te luisteren met maximaal één oortje op een laag volume, 
zodat ze de andere verkeersgeluiden nog kunnen horen.  
Ze nemen zich voor dat ze de smartphone op zacht/uit hebben staan of dat ze de telefoon 
selectief bedienen tijdens het fietsen.  
Ze nemen zich voor om een app te installeren waarmee ze aan de omgeving aangeven dat 
ze MONO deelnemen aan het verkeer.  
DUS: Rij MoNo!!! (ook een tip voor onze ouders die deelnemen aan het verkeer) 
We hopen dat we onze leerlingen bewust maken van de risico’s die er zijn bij “afleiding 
tijdens het fietsen”. En specifiek de afleiding van de smartphone tijdens het fietsen.  

 
 
 
 
J.C. Barnhoorn verkeersveiligheidscoördinator 
 
 
 
 

 
Activiteiten in de komende weken 
# Op maandag 15 november is er een studiedag voor het onderwijzend personeel. Tijdens 
deze dag gaat het team o.a. aan de slag met onderwijskundige vraagstukken, die we 
eventueel in het komende cursusjaar willen doorvoeren. In de afgelopen periode hebben we 
ons, onder begeleiding van medewerkers van onderwijsbegeleidingsinstelling CPS, gebogen 
over de huiswerkaanpak op Bahûrim en over de onderwijskundige opbouw van onze lessen 
en de duur van onze lessen. De verschillende werkgroepen kunnen tijdens deze dag met 
elkaar overleggen en er is gelegenheid om andere scholen te bezoeken. 
# Dinsdagmiddag 23 november zal de tweede ontwerpbijeenkomst Lesson Study 
plaatsvinden, 12.30-16.30 uur. De leerlingen volgen een verkort lesrooster met lessen van 
40 minuten. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 46 
15-11 Studiedag onderwijzend personeel. Vrije dag voor leerlingen. 
16-11 Huiswerkvrije periode klas 4 

Directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, Penta Rozenburg en Penta Bahûrim te 
Rozenburg, 8.30-10.00 uur. 
Leerlingenberaad leerjaar 1, 9.15-10.00 uur. 
Overleg schoolleiding, 11.00-12.15 uur. 

 Cursus examenstress, 13.00-13.45 uur. 
 Opstapklas wiskunde, 14.35-15.20 uur.  
17-11 Cursus examenstress, 13.45-14.30 uur. 
19-11 Overleg schoolleiding. 
   
 
 
 



 

   
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 47 
22-11 Cijfers toetsweek 1 inleveren. 
 De heren Beukelman en Vlendré naar de cursus preventiemedewerker. 
23-11 De dames Zijlmans en De Jong en de heren Barnhoorn en Van Bokkem volgen via 

teams de starterscursus websitebeheer, 9.00-12.30 uur. 
  Leerlingenberaad leerjaar 4, 9.15-10.00 uur. 
 Overleg schoolleiding. 

Ontwerpbijeenkomst Lesson Study, 12.30-16.30 uur. 
Vergadering Penta medezeggenschapsraad. 

24-11 Opgave herkansingen toetsweek 1 voor 10.00 uur. 
 Cursus examenstress, 13.45-14.30 uur. 
25-11  Invoeren cijfers rapport 1 voor 10.00 uur. 
26-11 Overleg schoolleiding. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 48 
29-11 Lessen Amnesty International leerjaar 1. 
30-11 Mevrouw De Leeuw afwezig. 
 Leerlingenberaad leerjaar 3, 9.15-10.00 uur. 
 Overleg schoolleiding. 
 Herkansing klas 4 toetsweek 1, 13.00-15.00 uur. 
 Demoavond voor leerlingen/ouders van groep 7 en 8. 
01-12 De heer Holwerda na 13.00 uur afwezig. 
02-12 Mevrouw Ouwendijk na 13.00 uur afwezig.  
03-12 Overleg schoolleiding. 
 

 
  
 


