
 

   
 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       30 januari 2023 

Uit de Oase 
   
     Waar was jij? 
 
Waar was jij op die ochtend    Waar was jij op die middag 
toen het nieuws kwam dat de Russen  toen Donald Trump net was verslagen 
Oekraïne binnenvielen    en een groep van boze mannen 
en wat deed je ondertussen?    het Capitool wilden belagen? 
Ik weet nog goed dat ik het hoorde   Ik weet het nog, mijn moeder 
in de pauze vlak voor Frans    die had tranen in haar ogen: 
en Dmitry zat te vloeken.    ‘Zoiets dat kan toch niet 
Hij heeft een oma in Loegansk.   en dat zou zeker dáár niet mogen!’ 
 
     Waar was jij op die avond 
     toen tot een lockdown werd besloten? 
     Heb jij nog snel gewinkeld 
     Voordat alles werd gesloten? 
     Ik weet er niets meer van, 
     Want mijn opa was besmet. 
     Niemand mocht meer bij hem komen. 
     Hij heeft het niet gered. 
 
     (Bart van de Lagemaat) 
 
Een veilige school 
Bahûrim betekent: plaats waar jongeren samenkomen. Onze insteek daarbij is dat onze 
leerlingen er met veel plezier samenkomen. Gelukkig geldt dat dagelijks voor veruit de 
meeste leerlingen, maar niet voor alle leerlingen. Momenteel worden we geconfronteerd met 
situaties waaruit blijkt dat niet alle leerlingen zichzelf kunnen zijn op Bahûrim. Daar willen we 
snel iets aan doen om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen weer elke dag met plezier naar 
school komen, zich daar veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Elke leerling heeft recht op 
een prettige schooltijd.  
 
Op een school met 285 pubers kan best een keer iets misgaan. Veel probleempjes worden 
in de klas door docenten of buiten de klas door conciërges en/of mentoren gesust en 
opgelost. Grotere problemen worden door de teamleiders of directeur aangepakt. Toch lukt 
het ons niet in alle situaties alles te voorkomen. Om beter zicht te houden op zaken die zich 
soms buiten ons blikveld afspelen, hebben wij uw medewerking en ondersteuning ook nodig. 
 
Hierbij roepen we ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op om samen met ons attent te zijn op 
berichten van leerlingen die erop gericht zijn andere leerlingen te kwetsen en het aan ons 
door te geven wanneer u deze signalen oppikt. Uw informatie kan ons helpen sneller en 
daadkrachtiger in te grijpen bij de geschetste problematiek.  
Wij denken dat het ook goed zou kunnen helpen wanneer u thuis met uw zoon/dochter over 
deze problematiek praat.  
 
 
 



 

   
 

Gezamenlijk willen we alle leerlingen een veilige en prettige leeromgeving bieden.   
In de komende weken hopen we te bereiken dat alle leerlingen weer begrijpen dat Bahûrim 
een school is waar iedereen zichzelf mag zijn en waar onderling respect normaal is. Een 
school waar we allemaal trots op mogen zijn. 
 
Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking.  
 
J.J. Holwerda 
 
Bezoek aan het STC Brielle 
Met natuur- en scheikunde gaan we graag op bezoek bij de buren, het STC. Het STC is een 
mbo-opleiding die opleidt voor procesoperator of onderhoudstechnicus. Sinds kort hebben ze 
ook een opleiding voor duurzame techniek waarmee je bijvoorbeeld onderhoudstechnicus 
aan de windmolens kunt worden. Dit keer waren de geïnteresseerde leerlingen met natuur- 
of scheikunde in klas 3 aan de beurt om langs te gaan. Een leuk en gevarieerd programma 
stond er op hen te wachten. De groep werd in tweeën gesplitst. Een groep moest een 
communicatieoefening in de oefenfabriek gaan doen. Gewapend met veiligheidshelm en 
portofoon werd de buitenman vanuit de operators ruimte op pad gestuurd om “in het veld” de 
meters af te lezen. De andere groep boog zich over de productie van waterstof. Waterstof 
wordt steeds meer en meer gezien als de brandstof voor de toekomst, maar ook als 
transportmiddel en mogelijke vervanger van de accu. Leerlingen moesten zelf een waterstof 
opstelling bouwen en eraan meten. In alle enthousiasme werd de tijd soms een beetje 
vergeten en waren we zomaar een half uur langer dan gepland druk bezig. Het was een 
leerzaam bezoek aan het STC.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerjaar 2 bezocht de Energietruck 
Op woensdagmiddag 25 januari bezocht leerjaar 2 de 
Energietruck. De leerlingen kregen eerst een korte 
inleiding over het onderwerp energie in het algemeen. 
Daarna kregen ze de opdracht een zonnecel te 
activeren via het solderen van enkele draden. Daarin 
slaagden de meeste leerlingen vrij snel. Via beweging 
ging het lampje inderdaad branden.  
Na deze activiteit kregen ze nog een korte uitleg over 
toekomstige toepassingen van hele simpele, maar 
uiterst zinvolle toepassingen. Het was een leuke 
praktische opdracht. Dit programma wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting “Milieu Dichterbij”. 

 



 

   
 

Theatergezelschap ‘75 jaar Bahûrim’ bezoekt het theater  
Op zondag 22 januari jl. bezochten 17 deelnemers van de musicalgroep de voorstelling van 
het jeugdtheater Hofplein ‘De blote kleren van de keizer’. Deze musical gebaseerd op het 
bekende sprookje van Hans Christian Andersen ‘De nieuwe kleren van de keizer’ was een 
waar visueel spektakel met een grote cast die met veel humor, zang en dans ook nog een 
boodschap bracht. We kwamen ogen en oren tekort. Dit was een leuke afsluiter van de 
mooie tijd die de musicalgroep met elkaar heeft doorgebracht. 

 
Leerjaar 3 mavo bezocht “Vrij en Verbonden” 
Vrijdag 27 januari ging leerjaar 3 van onze mavo-afdeling op excursie naar Rotterdam voor 
het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Dit is een examenvak voor de leerlingen in 
leerjaar 3, ze sluiten het vak ook af dit schooljaar. De busreis naar Rotterdam verliep vlot en 
al snel konden de leerlingen en docenten uitstappen voor De Doelen. De leerlingen 
bezochten daar in de grote zaal de muziekvoorstelling “Vrij en Verbonden” van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest in samenwerking met Digital Playground, Y.M.P. 
Productiehuis Flow en het Internationaal Film Festival Rotterdam. De leerlingen hebben bij 
aanvang van het schooljaar een workshop gehad waarbij ze met elkaar teksten en 
dichtvormen hebben gemaakt. Deze input hebben de musici verwerkt in de 
muziekvoorstelling. Een klassiek concert is doorgaans niet iets wat de leerlingen zelf zouden 
bezoeken. Het was dan ook wel even wennen voor de leerlingen. Maar door de teksten die 
gesproken werden tijdens de voorstelling en de animatie op de achtergrond was het redelijk 
te volgen. Het was zeker een cultureel uitje van hoog niveau met een bijdrage van de 
leerlingen zelf, ze zijn een ervaring rijker. Na afloop gingen we weer terug in de bus naar 
Brielle. Een kort, maar cultureel dagje!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Vervangingen 
U heeft het vast al gehoord van uw kind(eren), momenteel worden de lessen van mw. 
Clement vervangen door mw. Van Loon en dhr. Ghabaran. Een gedeelte van de lessen van 
mw. Nieto worden momenteel overgenomen door mw. De Bondt, mw. Van Niel en mw. Van 
Toledo. We zijn de vervangers zeer erkentelijk voor de geboden hulp. We hopen dat mw. 
Clement en mw. Nieto op termijn weer volledig in ons midden mogen terugkeren.     
 

Maak de overstap naar het onderwijs: word Leraar van Buiten!  
 
Overweeg jij een carrièreswitch? Zet de stap naar het 
onderwijs en word leraar in het voortgezet onderwijs of het 
mbo. Neem de eerste stap en meld je aan voor een online 
informatiebijeenkomst van Leraar van Buiten via deze link! 
 
Een groot aantal scholen in de regio’s Den Haag, Rotterdam, 
Rijnmond en Groene Hart bundelen de krachten om je te 
helpen bij een overstap naar het onderwijs. Van informeren 
over de mogelijkheden, het organiseren van 
oriëntatieactiviteiten tot persoonlijk advies. Voor het komende 
schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste professionals, 
vooral met een achtergrond in de talen, bèta (wis-, natuur- en 
scheikunde) of techniek (voor de praktijkvakken Produceren, Installeren en Energie en 
Bouwen, Wonen en Interieur) die aan de slag willen in het onderwijs.  
 
Tijdens de informatiebijeenkomsten informeren we je over de mogelijkheden in het 
onderwijs, opleidingstrajecten en de oriëntatieactiviteiten die Leraar van Buiten organiseert. 
 
Wat kun je verwachten? 
Op de informatieavond krijg je meer inzicht in de mogelijkheden om aan de slag te gaan in 
het onderwijs en wat er allemaal komt kijken bij deze overstap. Ook de 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Informatie over tekorten en opleidingen;    

• Oriënteren, meelopen en themabijeenkomsten; 

• Mogelijkheden voor zij-instromers; 

• Succesvolle overstap. 

 
Ben je nieuwsgierig geworden en denk je na over een carrière als docent? Meld je aan voor 
een van de digitale informatiebijeenkomsten op de website van Leraar van Buiten! 
 
Voor meer informatie en inspiratie ga naar www.leraarvanbuiten.nl 
 
Nieuw rooster 
Vanaf 30 januari werken we met een nieuw lesrooster. Dat is nodig omdat sommige vakken 
werken met bijv. 1,5 lesuren per jaar. Ze geven dan aan bepaalde klassen 2 uren per week 
les voor de ‘knip’ en na de ‘knip’ 1 uur. Die omschakeling gaat dus op maandag 30 januari in. 
 
Activiteiten in de komende weken                                                                                                           
-Dinsdagochtend 7 februari speelt Johan Cahuzak zijn voorstelling ‘Aap op je rug’ voor 
leerjaar 1. ‘Aap op rug’ gaat over genotmiddelen (o.a. in het verkeer) en ook over nieuwe 

zoals snus en lachgas.  
-De examenkandidaten tekenen bezoeken op donderdag 16 februari het Kunstmuseum Den 
Haag. De excursie is mede ter voorbereiding op het centraal praktisch eindexamen. Dit jaar 
is het onderwerp ‘Vermaak’. 
 
 

https://www.leraarvanbuiten.nl/agenda
https://www.leraarvanbuiten.nl/agenda
https://www.leraarvanbuiten.nl/


 

   
 

-Alvast een vooruitblik: woensdag 22 februari is er een studiedag voor het personeel. De 
leerlingen zijn vrij op die dag. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 5 
30-01 Rooster na de ‘knip’ gaat in. 
31-01 Overleg ondersteuningsteam, 9.30-10.30 uur. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 

Bespreking resultaten leerjaar 4, 14.15-15.15 uur. 
 Voorlichtingsavond en proefstuderen voor belangstellende leerlingen en 

ouders/verzorgers, 18.30-21.00 uur. 
02-02  Examenkandidaten dienen zich voor eventuele deelname aan het hertentamen 

periode 2 voor 12.00 uur in te schrijven. 
    
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 6 
06-02 Leerjaar 3 huiswerkvrij ter voorbereiding op de toetsweek. 
 Voorlichtingsavond doorstromers havo klas 3D en leerjaar 4 mavo naar Jacob van 

Liesveldt. 
Dhr. Holwerda neemt deel aan de werkgroep PentAgora, 9.00-16.30 uur. 

07-02 Leerjaar 3 huiswerkvrij ter voorbereiding op de toetsweek. 
 Dhr. Cahuzak speelt voor leerjaar 1 de voorstelling ‘Aap op je rug’, o.a. over het 

gebruik van genotmiddelen. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 10.30-11.45 uur. 
Hertentamen periode 2 voor de examenkandidaten, 12.15-14.15 uur. 

08-02 Leerjaar 3 huiswerkvrij ter voorbereiding op de toetsweek. 
09-02 Leerjaar 3 huiswerkvrij ter voorbereiding op de toetsweek. 
10-02 Leerjaar 3 huiswerkvrij ter voorbereiding op de toetsweek. 

Dhr. Holwerda bezoekt de Penta stuurgroep bedrijfsvoering. 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 7 
13-02  Toetsweek leerjaar 3. 
 Cijfers inleveren herkansing periode 2. 
 Mw. Groenendijk afwezig tot 12.45 uur vanwege Collegiale Consultatie. 
14-02 Toetsweek leerjaar 3. 
 Overleg ondersteuningsteam, 9.30-10.30 uur. 

Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
Leerlingenbespreking, 14.30-16.00 uur. 
Dhr. Holwerda naar overleg Samenwerkingsverband Collectief, 14.00-16.00 uur. 

15-02 Toetsweek leerjaar 3. 
 Mw. Groenendijk cursus middenmanagement. 
16-02 Toetsweek leerjaar 3. 
 Excursie tekenen examenkandidaten 4 mavo. 
17-02 Toetsweek leerjaar 3. 
 Dhr. Holwerda naar de Penta directieraad. 

 
 
 
 
 
 


