
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       27 december 2022 

Uit de Oase 
   
     Is nieuw ook altijd beter? 
 
Daar is het weer, het nieuwe jaar,  → We doen alsof alles anders wordt, 
het vuurwerk smeult nog na op straat.  maar is nieuw ook altijd beter? 
Het jaar is slechts een paar uur oud,   Blijft het oorlog tussen landen, 
wil ik weten hoe het verder gaat?   wordt de zomer straks nog beter? 
 
Ik wil graag optimistisch zijn,   → Doen we het dit jaar heel anders, 
niet terugkijken op vorig jaar.    zorgen we beter voor de aarde? 
Toen ging veel fout wat beter kon,   Als we dat nu eens écht gaan doen 
krijgen we het nu wél voor elkaar?   krijgt ‘nieuw’ een nieuwe waarde. 
 

(Cora de Vos) 
 
Mijmeringen bij oud en nieuw 
2022 is bijna voorbij, een nieuw jaar ligt in het verschiet. Een jaar waarvan we hopen dat 
alles beter zal gaan. Misschien kunnen we beter zeggen: een jaar waarin we zelf alles ietsje 
beter proberen te doen.  
Als je werkt met jongeren zoals in het onderwijs, dan kom je ook in aanraking met de 
vreugde en de zorgen van jongeren, maar ook met hun vragen en hun onzekerheden.  
Het jaar 2022 begon met corona, met afstand houden en met mondkapjes. Het lijkt alweer 
een poos geleden, maar de gevolgen van de gehele periode spelen nog steeds door in de 
leslokalen, in de vrije tijd en ook thuis. Uitstekend presterende leerlingen die nu niet meer 
vooruit te branden zijn. Leerlingen die regelmatig ziek zijn, veel afwezig zijn en depressief 
lijken. In het onderwijsjargon spreken we over leerlingen die niet meer ‘aan’ staan. 
Het is maar de vraag of we in het bestaande onderwijssysteem wel voldoende 
mogelijkheden beschikbaar hebben om de bovenstaande situatie met succes te kunnen 
oplossen. We zijn al jarenlang gewend ons te richten op de gemiddelde resultaten van 
leerlingen. Op dat gemiddelde wordt het onderwijs afgerekend. Met een mooi gemiddelde zit 
je goed voor de Inspectie. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke opvatting niet voldoende 
is voor het aanpakken van de gevolgen van de coronaperiode.  
Onze kinderen hebben elkaar en ons nodig. Dat vraagt dus veel van ons als 
ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers binnen het onderwijs. We zullen aandacht en tijd 
moeten investeren in onze jeugd, ondanks alle zorgen waar we zelf mee worden 
geconfronteerd. Regelmatig een luisterend oor en oprechte belangstelling voor de 
belevingswereld van onze pubers is een rijkdom die we soms zelf niet beseffen. Voor 
werknemers in het onderwijs is het zaak om goed te kijken en te luisteren naar wat er tussen 
de regels door gezegd wordt binnen het klassenverband. Leerlingen hebben er recht op om 
gezien te worden op een manier zoals ze gezien willen worden. Binnen Bahûrim streven we 
daarnaar, maar we beseffen ook dat we regelmatig te kort schieten. Toch heb ik altijd het 
gevoel dat leerlingen al dankbaar zijn als je op die momenten, wanneer het even tegenzit, er 
gewoon bent. Leerlingen zijn meestal prima in staat om zelf een oplossing te  
 



 

   
 

vinden voor de problemen waar ze mee zitten. Een bevestiging van ons als volwassenen kan 
een geweldige steun in de rug blijken te zijn.   
Laten we ervoor zorgen dat in 2023 onze kinderen/leerlingen gezien worden. Laten we 
optimisme uitstralen ondanks alle tegenslagen waar we mee geconfronteerd worden, zodat 
de jongeren ervaren dat er een prachtige wereld mogelijk is als we bereid zijn daar met 
elkaar voor te knokken.  
 
Namens het team van Bahûrim wens ik u en ons een voorspoedig en aandachtig 2023 toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jelle Jan Holwerda 
 
Slotmanifestatie Doe open de Poort 
Op zaterdag 10 december vond in de Sint-Catharijnekerk de slotmanifestatie plaats van het 
themajaar Doe open de Poort. Na de openingstoespraak van burgemeester Rensen vond 
een spectaculaire openingsscène plaats waarna prof. dr. Beatrice de Graaf een interessante 
rede uitspraak over crisissen in Nederland en wat we op dat vlak van het verleden kunnen 
leren. De vele aanwezigen gaven haar een daverend applaus. Na een pauze werd het 
theaterstuk over ‘Verleden, heden en toekomst van Brielle’ uitgevoerd. Het verleden werd in 
beeld gebracht via scènes aan de hand van de vier gebrandschilderde ramen in de kerk 
(Angelus Merula, de inname door de Watergeuzen, Rochus Meeuwiszoon en de trouwerij  
van Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon). Via humoristische scènes en zang viel er 
veel te genieten.      
Het heden werd gevuld met het voorlezen van 
anekdotes uit het boek Brielle 1980-2022. Bij het 
onderdeel de toekomst deden Auke, Collin, 
Jorna en Thijmen mee namens Bahûrim. Ze  
vertelden iets over hun toekomstdromen en 
legden een bijbehorend voorwerp in de door mw. 
Baars en dhr. Beukelman gemaakte tijdscapsule. 
Aansluitend vond de Brielse Wijkquiz plaats en 
het gebeuren werd afgesloten door een 
slotconcert met medewerking van Brielse 
artiesten.  
 
Naast theorie ook praktische vaardigheden 

Het onderwijs binnen de mavo is vaak theoretisch, maar daar zijn 
gelukkig  uitzonderingen op. Binnen de lessen 
informatietechnologie hebben veel lessen een praktische inslag. 
Zo is mavo 3 al enkele weken aan de slag met het onderwerp 
kerstdorp. De resultaten mogen gezien worden. De werkstukken 
staan momenteel op het podium in de aula en er is veel 
belangstelling voor. 
 
Naast het vak informatietechnologie 
bleek men ook bij aardrijkskunde 
praktisch aan de slag te zijn. Bij dit 
vak hield leerjaar 2 zich bezig met 
het onderwerp: de stad. Daar kan je 

ook heel praktisch mee aan de slag en ook die resultaten 
mogen gezien worden. Een ander mooi voorbeeld is het project 
de bruggenbouwers in leerjaar 1.  
 
  
 



 

   
 

Project bruggenbouwers 
 

Op 20 en 21 december heeft klas 1 deelgenomen aan het project 
“Bruggenbouwers”. Dit project, georganiseerd door Rijkswaterstaat en 
de Education Factory, daagde de leerlingen uit na te denken wat er 
zoal belangrijk is bij het maken van een weg over het water. 
Uiteindelijk zouden zij ook zelf een brug gaan knutselen, maar hier 
was natuurlijk wel wat voorbereiding voor nodig. Zo begonnen de 
leerlingen met brainstormen: welke manieren kunnen zij bedenken 
om een rivier over te steken? Vervolgens kozen zij één van hun 
ideeën uit en mochten zij met allerlei knutselmaterialen aan de slag. 
Met zagen en lijmpistolen maakten zij bruggen, tunnels en bootjes in 
alle vormen en maten.  
In de middag was het tijd om een kijkje te nemen in de praktijk. Met 

de bus gingen ze naar Hoogvliet en mochten zij op, in en rond de 
welbekende Botlekbrug meespieken. Sommige leerlingen zagen het 
openingsproces van de hefbrug van wel héél dichtbij; zij stonden in 
een van de pijlers toen het brugdek omhoog werd gehaald. 
Op dag twee was het tijd voor het echte werk. Op basis van een viertal 
eisen van Rijkswaterstaat mochten de groepjes zelf een brug gaan 
ontwerpen en vervolgens in elkaar bouwen. Weer werden de 
knutselspullen, die voor een groot deel uit afvalmateriaal bestonden, 
tevoorschijn gehaald (duurzaam!). In een krappe anderhalf uur tijd 
kregen de leerlingen het voor elkaar om samen prachtige bouwsels te 
creëren. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking voor de 
winnaars van de mooiste, duurzaamste, veiligste en creatiefste brug.  
 

Veiligste brug            Mooiste brug   Creatiefste brug                   Duurzaamste 
brug 
 
Leerjaar 2 naar Amsterdam 
Donderdagochtend 22 december vertrokken de leerlingen van leerjaar rond acht uur met de 
bus naar Amsterdam. In Amsterdam werd de Fabrique des Lumières bezocht. In dit gebouw, 
een voormalige gasfabriek, worden momenteel kunstwerken van de Oostenrijkse 
kunstenaars Gustav Klimt en Friedensreich Hundertwasser tot leven gewekt met 
lichtprojecties en muziek. Je loopt als het ware in de kunstwerken. Dat was voor de 
leerlingen en de begeleiders eerst wel even een aparte ervaring, maar na enkele minuten 
wen je er ook weer snel aan. Overal om je heen zijn de kunstwerken te zien. Een 
indrukwekkende ervaring en het is heel anders dan in een gewoon museum rond te dwalen. 



 

   
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na het bezoek aan Fabrique des Lumières werd de kerstmarkt op het Museumplein bezocht. 
Dat viel qua kraampjes een beetje tegen, maar de schaatsbaan viel wel goed in de smaak en 
het zonnige weer was een geluk. Rond kwart over drie arriveerde het gezelschap weer in 
Brielle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Overige activiteiten 
Het kerstgala met als thema ‘Bal Masqué’ was een groot 
succes. Nadat er allerlei foto’s waren genomen, kwam de 
avond eerst wat moeizaam op gang, maar rond kwart voor 
tien werd het een groot dansfestijn en konden de leerlingen 
zich heerlijk uitleven, daarbij aangemoedigd door DJ Rico. De 
aankleding van de zaal was mooi, de hapjes en drankjes 
smaakten uitstekend en zo was iedereen na afloop dik 
tevreden. 
 
 
 
 



 

   
 

Leerjaar 3 en 4 vertrokken donderdag naar de Winter 
Efteling. Er was de hele dag regen voorspeld, maar dat 
viel gelukkig mee. Tot vier uur bleef het droog en konden 
er mooie foto’s gemaakt worden.  
 

 
 
Leerjaar 1 had op donderdagochtend een 
sporttoernooi. Er werd fanatiek gestreden en de 
stemming was uitstekend.  
 
’s Avonds schoven de leerlingen van leerjaar 1 en 
2 aan bij het kerstdiner. Daarbij werden natuurlijk 
ook mooie plaatjes geschoten. 
 

 

 

 
 
 

 
Activiteiten in de komende weken                                                                                                           
-Op woensdagmiddag 25 januari bezoeken de tweede klassen de techniektruck. De truck zal 
geparkeerd worden bij Yuverta. Leerjaar 2 van Yuverta en Bahûrim zullen in de truck een 
programma volgen: Maak je eigen zonnecel.  
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Milieu Dichterbij. 
-Op vrijdag 27 januari bezoeken de leerlingen van mavo 3 De Doelen in Rotterdam. Dit 
muziekproject komt voort uit het project ‘Vrij en Verbonden op Voorne’ waarbij de leerlingen 
medemakers zijn van een multidisciplinaire voorstelling van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Leerlingen van Helinium, Maerlant, Yuverta en Penta Bahûrim hebben tijdens 
workshops animatie en “spoken word” bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. 
Centraal stond daarbij de vraag: Wat betekent vrijheid voor jou?  
 
 
 
  
 



 

   
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 2 
09-01 Huiswerkvrij. 
  Dhr. Holwerda neemt deel aan de werkgroep PentAgora, 12.30-16.30 uur. 
10-01 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
 Nieuwjaarsreceptie BM. 
13-01  Afname luistertoets Engels 4 mavo, 8.30-9.30 uur. 
    
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 3 
16-01 Toetsweek 2 mavo 4. 
 Dhr. Holwerda neemt deel aan de werkgroep PentAgora, 9.00-16.30 uur. 
17-01 Toetsweek 2 mavo 4. 

Overleg ondersteuningsteam, 9.30-10.30 uur. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 10.30-11.45 uur. 
Leerlingenbespreking, 14.30-16.00 uur. 

18-01 Toetsweek 2 mavo 4. 
19-01 Toetsweek 2 mavo 4. 
 Voorlichting Agora voor belangstellende leerlingen en ouders/verzorgers. 
20-01 Toetsweek 2 mavo 4. 

Dhr. Holwerda bezoekt de Penta directieraad. 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 4 
23-01  Dhr. Holwerda neemt deel aan de werkgroep PentAgora, 13.30-16.30 uur. 
24-01 Mw. Groenendijk naar Penta kwaliteitszorgbijeenkomst, 9.30-11.30 uur. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 

Training EPAS Burgerschapsvorming, 14.30-16.00 uur. 
25-01 Leerjaar 2 bezoekt de techniektruck. 
27-01 Leerjaar 3 mavo muziekproject in De Doelen. 
 

 


