
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       6 december 2021 

Uit de Oase 
 
Waar de wereld op wacht… 
(kerstgedachte van nu) 
 
De wereld wacht op leiders    De wereld wacht op leiders 
die echt en eerlijk zijn.    met visie en een plan. 
Die dienstbaar zijn aan mensen,    Die weten dat een groot probleem 
al zijn ze arm en klein.    geen uitstel hebben kan. 
Die niet buigen voor de sterken,   Die, begaan met onze wereld 
niet bezwijken voor het geld.    en met alles wat er leeft, 
Die de waarheid niet verdraaien   stappen zetten naar een aarde 
of geloven in geweld.     die ook straks nog toekomst heeft. 
 
    De wereld wacht op leiders 
    met oog voor alle pijn. 
    Die weten dat het leven 
    oneerlijk hard kan zijn. 
    Leiders met een hart voor mensen 
    en een droom, een visioen. 
    En die zelf als lichtend voorbeeld 
    dingen anders willen doen. 
     
    (Greet Brokerhof-vander Waa) 
 
 
Kan de school een Oase zijn? 
Beste lezers, ouder(s), verzorger(s) en collega’s, 
In de afgelopen week ontving ik de nieuwe Oase, ons inspiratieblad voor de dagopeningen. 
De redactie schreef een bericht. Een bericht dat me wel wat deed. In cursief deel ik het 
bericht met u en daarna voeg ik enkele persoonlijke gedachten toe. 
 
Het lijkt erop dat de wereld sinds de uitbraak van de corona-epidemie op drift is geraakt. De 
werkdruk op school is flink toegenomen, de achterstanden van leerlingen zijn opgelopen. 
Maar de verschijnselen zijn breder: het transport wereldwijd staat onder druk, met tekorten 
aan chips, grondstoffen en onderdelen tot gevolg. Er zijn tekorten in allerlei branches. Er is 
druk op de woningmarkt. De polarisatie neemt toe. Een golf van problemen lijkt ons te 
overspoelen. 
 
Onrust 
Wat doen we met al deze ontwikkelingen, die onrust veroorzaken? Moeten we ons in de klas 
vooral richten op het wegwerken van de achterstanden? Moeten we ons met de enorme zak 
geld van de overheid vooral richten op de kernvakken? Extra tijd creëren met inhaal-uren, 
bijspijkercursussen? Vol inzetten op leren, toetsen en de voorbereiding op het examen?  
 
 



 

   
 

Uiteindelijk willen we natuurlijk leerlingen met een diploma afleveren. Zorgen dat ze 
toegerust is voor een vervolgopleiding verder kunnen. Maar afgezien van de achterstanden 
is ook gebleken dat het welzijn van onze leerlingen in het geding is. Er is een gebrek aan 
motivatie, aan zingeving. Eenzaamheid, angst en depressie hebben hun tol geëist. Daarbij 
helpen toetsen en bijspijkercursussen niet echt.  
 
Sfeer 
Waar het op aankomt, is dat de sociale structuur in de klas wordt hersteld, Er kunnen nu 
eenmaal alleen goede resultaten worden behaald als er in een sfeer van gezamenlijkheid en 
aandacht wordt gewerkt. Daarvoor is de uitwisseling van ervaringen noodzakelijk. Aandacht 
voor elkaars welbevinden moet de basis zijn voor het schoolleven. Alleen dan kan er worden 
geleerd. Zonder ruimte geen groei. Zonder uitzicht geen overzicht. 
 
Tot zover de inleiding uit de Oase.  
 
Op een kleinschalige school kom je gelukkig nog vaak in contact met de leerlingen, met de 
collega’s en ook met u als ouder(s)/verzorger(s). Met elkaar hebben we het over de zaken 
die ons bezighouden en die hierboven genoemd worden.  
Het eerste rapport heeft u inmiddels ontvangen en de examenkandidaten hebben de 
resultaten ontvangen van de eerste tentamenweek en de cijfers van de eerste herkansingen 
zullen inmiddels ook wel bekend zijn gemaakt. Sommige resultaten vallen ronduit tegen. De 
teleurstelling voor sommige leerlingen zal groot zijn. Heeft verdere inzet voor het schoolwerk 
nog wel zin?  
Hetzelfde gevoel bekruipt soms ook de docenten. Waarom lukt het momenteel niet om de 
leerlingen meer hun best te laten doen? Waar is de motivatie voor mooie resultaten 
gebleven? Wat kan je leerlingen bieden die teleurgesteld zijn, die geen puf meer hebben?  
Mentoren bieden me soms een klein inkijkje in de gesprekken die ze voeren met de 
leerlingen. Daar schrik ik soms van. De impact van corona is groter voor onze jeugd dan we 
soms denken, niet alleen op school maar ook thuis.  
Het vraagt veel inzet en aandacht van u als ouder(s)/verzorger(s) en van ons als personeel 
van Bahûrim om er nu te zijn voor onze leerlingen en uw kinderen. Om ze houvast en 
ondersteuning te bieden zodat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de toekomst.  
De periode tussen Sinterklaas en Kerst is zeer geschikt voor aandacht voor elkaar. Het zijn 
de donkere dagen voor Kerst, met de wetenschap dat we weer opgaan naar het licht. Laten 
we dat vooral ook onze jongeren voorhouden in de komende periode. Niet bij de pakken 
neerzitten en niet de moed opgeven, maar gezamenlijk een nieuwe start maken. Dat is 
tenslotte ook de boodschap van Kerst, we mogen altijd weer opnieuw beginnen. De vele 
goede wensen bij het begin van het nieuwe jaar passen ook prima bij deze gedachte. 
Mede namens het personeel wens ik u allen goede kerstdagen met veel aandacht voor 
elkaar. 
 
J.J. Holwerda   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Bezoek aan het Scheepvaart en Transport College 
Enige tijd geleden brachten onze leerlingen, met belangstelling voor een technische 
opleiding, een bezoek aan het Scheepvaart en Transport College in Brielle o.l.v. de heer 
Oosterman en mw. Lindenbergh. ’s Ochtends waren de leerlingen van leerjaar 4 te gast en ’s 
middags leerjaar 3. Door het bezoek kregen de leerlingen toch een beter beeld van de 
mogelijkheden die het STC kan bieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaasviering 
Helaas, bezocht Sinterklaas zelf vanwege corona Bahûrim dit jaar niet. De 
mentoren van leerjaar 1 en 2 zorgden wel voor een uiterst gezellige en 
gevarieerde viering. Hierbij een kleine foto-impressie van de 
feestelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   
 

Activiteiten in de komende weken 
# Dinsdagmiddag 7 december wordt er een demomiddag georganiseerd. De leerlingen 
volgen een zogenaamd 40-minutenrooster. 
# Woensdag 8 december maakt mw. Nagtzaam samen met de leerlingen van de kunstklas 
een kunstwerk in het kader van 75-jaar Bahûrim van 9.00-14.30 uur. 
# Vrijdag 10 december zal er aandacht geschonken worden aan Paarse Vrijdag. 
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur 
paars op school hun solidariteit kunnen tonen met  LHBTIQA+ 'ers. In Nederland wordt de 
dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.  
LHBTIQA+ is de afkorting van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, 
queer/questioning en aseksueel/aromantisch. De plus geeft aan dat de term inclusief is voor 
mensen die zichzelf anders noemen dan waar deze letters voor staan.  
# Maandag 13 december zal er aandacht zijn voor de schrijfactie van Amnesty International. 
Tijdens de lessen van leerjaar 1 is er door mevrouw Stam aandacht geschonken aan het 
werk van Amnesty International. Maandag mogen de leerlingen in actie komen. 
# Op dinsdag 14 december is het foute kersttruiendag. In het buitenland doen ze hier al 
enkele jaren aan mee. Men doet dit om even een gekke tegenhanger te hebben van de nette 
kerstdagen. We lopen er allemaal erg netjes bij tijdens de kerst: een nette broek met 
overhemd, een pak, of een chique kerstjurk die u de rest van het jaar anders nooit draagt. 
Dus we doen ook graag een dagje gek met zijn allen. Dit jaar roepen we op Bahûrim 15 
december uit tot foute kersttruiendag op Bahûrim. We hopen dat veel leerlingen meedoen. 
# Op donderdag 16 december zal er voor leerjaar 3 en 4 een kerstdiner georganiseerd 
worden op Bahûrim. De leerlingen hebben zich inmiddels opgegeven voor dit diner. Het diner 
is gratis voor de leerlingen. We zamelen echter wel geld in voor mensen die in moeilijke 
omstandigheden verkeren. We hebben dit jaar gekozen voor de organisatie ONG Education 
waarbij Bram Poldervaart uit Brielle en Michiel van den Bergh uit Amsterdam betrokken zijn. 
Zij doen kleinschalige projecten voor scholen en organisaties in Senegal. Ze reizen daarvoor 
zelf af naar Senegal. Voor nadere informatie verwijzen we naar de site: ong-education.org 
We hopen dat u als ouder(s)/verzorger(s) via uw kind een donatie zou willen doen voor dit 
goede doel.  
# Donderdag 23 december zal een afsluitende dag van 2021 zijn. De dag zal gevuld zijn met 
kerstvieringen en overige activiteiten. Binnenkort ontvangt u nadere informatie. 
# Vrijdag 24 december is een ontwikkeldag voor het personeel. De leerlingen zijn vrij.  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 49 
07-12 Demomiddag. Verkorte lesdag voor de leerlingen. 
 Inhaalmiddag CitoVas vanaf 13.30 uur. 
 Cursus examenstress. 
08-12 Mw. Nagtzaam en de kunstklas maken een kunstwerk in het kader van 75-jaar 

Bahûrim. 
  Cursus examenstress. 
09-12 Vergadering vestigingsmedezeggenschapsraad. 
10-12 Aandacht voor Paarse Vrijdag. 
  
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 50 
13-12 Aandacht voor de schrijfactie van Amnesty International. 
14-12 Aandacht voor Foute kersttruien dag. 
  Directieoverleg Jacob van Liesveldt, Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 

uur. 
 Overleg schoolleiding. 

HAVO-opstapklas, 14.35-15.20 uur. 
Leerlingenbespreking incl. leerjaar 4, 14.45-16.30 uur. 

15-12  Cursus examenstress (reservedatum). 
 Oudermiddag/avond rapport 1 via teams vanaf 16.00 uur. 
 



 

   
 

16-12  Kerstdiner leerjaar 3 en leerjaar 4. 
17-12 Overleg schoolleiding. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 51 
21-12  Overleg schoolleiding. 

 HAVO-opstapklas, 14.35-15.20 uur. 
 Vergadering Penta medezeggenschapsraad. 
23-12 Afsluiting 2021 met kerstvieringen en overige activiteiten. U ontvangt binnenkort 

nadere informatie.  
24-12 Ontwikkeldag voor het personeel. De leerlingen zijn vrij. 
 

 

  
 


