
 

   
 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       20 februari 2023 

Uit de Oase 
   
     Uitslover! 
 
Vinden ze je leuk genoeg,    Je speelt de clown, je slooft je uit 
zien ze je wel staan?     voor een klein beetje waardering. 
Je vist naar een compliment,  →  Je weet niet meer van ophouden, 
maar dat waait je niet aan.    je vergeet de juiste dosering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je trekt de aandacht, overdrijft,   Als je anderen steunt en helpt 
die aanpak is verkeerd    zonder aan jezelf te denken, 
Je aanstellen en uitsloven  →  zal iemand vanzelfsprekend 
is niet wat iedereen waardeert.   jou zijn waardering schenken. 
 
     (Cora de Vos) 
 
Examenkandidaten tekenen naar Den Haag 
Op donderdag 16 februari zijn de leerlingen met tekenen in het examenpakket op excursie 
geweest naar Den Haag. Eerst gingen de leerlingen in het Haags Gemeentemuseum aan de 
slag met de examenkijkwijzer. Een examenkijkwijzer sluit aan bij het thema van de centrale 
examens. Dit jaar is het thema voor het vmbo: Vermaak.  De tentoonstelling speciaal 
ingericht voor het examenthema Vermaak leidde de kinderen langs kunst van bekende 
kunstenaars zoals o.a. Monet, Theo van Doesburg en Ernst Ludwig Kirchner. Maar ook 
werken van minder bekende kunstenaars zoals Yinka Shonibare, Suze Robertson, Bruce 
Nauman en Marlene Dumas konden de leerlingen bewonderen. De leerling oefent het 
beschrijven, analyseren en interpreteren van kunstwerken door het maken van de 
kijkwijzer.   

In periode 3 van leerjaar 4 maken de leerlingen een 
werkstuk. In dit werkstuk worden o.a. de opdrachten van de 
excursie naar Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag & 
Den Haag Centrum) verwerkt. Het behaalde cijfer voor dit 
werkstuk is het periodecijfer.  
De leerlingen hebben heel erg hun best gedaan in het 
museum. Ze keken goed naar de kunstwerken en hebben 
alles zo goed mogelijk ingevuld. Ze kwamen zelfs tijd te kort. 
Gelukkig kunnen de leerlingen thuis of tijdens de les ook nog 

verder met de Kijkwijzer door het werk van de kunstenaar op afbeeldingen te bekijken. Het 
belangrijkste is het echt zien van de kunstwerken in een museum. Het was een mooie  
 
 



 

   
 

ervaring. Ook minder saai dan dat ze 
van te voren verwacht hadden. 
Sommige leerlingen hadden zelfs het 
geluk bij de expositie van Balenciaga 
kledingstukken te mogen passen en 
voorzichtig over de rode loper te lopen 
met deze bijzondere kleding. Dat 
vonden zij toch ook wel echt 'vermaak'.  
Daarna richting Den Haag Centrum 
waar de leerlingen nog even vrije tijd 
hadden. De leerlingen hebben genoten 
van een lunch en er is door sommigen 
lekker geshopt. Met vrolijke gezichten 
en gekochte spulletjes arriveerden de leerlingen weer terug bij de bus voor de terugreis. We 
kijken terug op een leerzame, maar vooral heel gezellige dag met z'n allen. Een ontzettend 
leuke, fijne groep om mee op stap te gaan en ik wens ze veel succes toe bij het maken van 
het werkstuk.  
 
Selina van der Marel - Nagtzaam 
 
Afname CITO-Vas leerjaar 2 
Na de voorjaarsvakantie starten we met de CITO-afname voor leerjaar 2. In mei/juni volgt de 
afname voor klas 3 en klas 1. De CITO-afname is voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. Voor ieder vak maken de leerlingen twee taken. De eerste taak wordt op een 
centraal afgesproken moment gemaakt. De tweede taak in een reguliere les van het vak in 
dezelfde week. Ouders van leerlingen uit klas 2 hebben al een brief ontvangen waarin de 
centrale afnamemomenten vermeld staan. Ouders van leerlingen uit klas 3 en 1 ontvangen 
de brief in mei. We willen u vragen om tijdens de afnamemomenten geen afspraken in te 
plannen. Mocht uw kind onverhoopt toch afwezig zijn, dan wordt de taak tijdens een centraal 
moment ingehaald.  
 
Lezen 
Dat lezen belangrijk is staat buiten kijf.  Daarom wordt met regelmaat de boekenvoorraad 
voor onze mediatheek aangevuld. Dat is ook nu weer het geval. Wij hebben 25 nieuwe 
boeken aangeschaft. Om het voor de leerlingen overzichtelijk te maken, hebben wij de 
boeken in genres onderverdeeld. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen vooral 
geïnteresseerd zijn in spannende verhalen. Detectives en thrillers hebben de overduidelijke 
voorkeur. Vandaar dat dit genre ook weer ruimschoots vertegenwoordigd is.  Daarnaast zijn 

ook weer historische verhalen en de zogenaamde 
probleemboeken gekocht. Fantasy is wat minder handig, 
omdat deze boeken vaak seriematig worden 
uitgegeven.  Omdat wij weten dat de leesgierigheid onder 
jongeren niet bijster groot is, hebben wij ook enkele 
novellen gekocht. De boeken uit die reeks wordt veel 
geleend en gelezen. Uiteraard is er voor ieder wat wils. 
Voor de liefhebber hebben wij het boek 'Patroon' van 
Marco Kunst gekocht. Een prachtig verhaal, ook voor de 
volwassen lezer geschikt.  
Hopelijk zijn deze nieuwe boeken weer een stimulans om 
de mobiele telefoon en de gameconsoles even opzij te 
leggen en te genieten van de fictie, want door lezen 
verdwaal je in je eigen verbeelding. 

            
             Ton Jansen  
 



 

   
 

 
Voorstelling Aap op je rug voor leerjaar 1 
Dinsdagochtend 7 februari vertrokken onze eersteklassers naar de voorstelling ‘Aap op je 
rug’. Johan Cahuzak speelt deze voorstelling al jarenlang voor de leerlingen van Bahûrim, dit 
keer was het zijn laatste voorstelling op Bahûrim, hij is al betrokken bij Bahûrim sinds 1992. 
In die jaren heeft hij regelmatig zijn voorstellingen ‘Aap op je rug’ en ‘Zeven sloten’ voor onze 
leerlingen gespeeld.  
Voorstellingen met harde 
scenes, maar ook met vele 
hilarische momenten. 
Beide voorstellingen 
hebben o.a. te maken met 
de omgang met alcohol en 
drugs en dan vaak in 
combinatie met deelname 
aan het verkeer. 
De leerlingen konden het 
wel waarderen. Na afloop 
was er een panel 
bestaande uit leerlingen en 
docenten, die vragen 
mochten beantwoorden. 
Onderwerpen waar je nooit 
over raakt uitgesproken.  
 

 
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. 

 

https://www.leraarvanbuiten.nl/agenda


 

   
 

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 
 
Activiteiten in de komende weken                                                                                                            
-Dinsdagmiddag 21 februari vertrekken er ongeveer 150 leerlingen per bus naar Rotterdam 
om daar te gaan schaatsen. Op die dag werken we met een aangepast rooster. Alle 
leerlingen zijn uit om 13.30 uur. 
-Op woensdag 22 februari is er een studiedag voor het personeel. De leerlingen zijn vrij op 
die dag. 
-Op dinsdag 14 maart hanteren we een aangepast rooster i.v.m. een workshop ‘Motivatie’ 
door de heer Allard Lindhout. De leerlingen zijn dan uit om 13.00 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 8 
20-02 Challenge afternoon PentAgora op Scala Molenwatering. 
21-02 Directieoverleg Penta Rozenburg, Penta Jacob van Liesveldt en Penta Bahûrim, 

8.30-10.00 uur. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.20 uur. 

Schaatsen voor liefhebbers in Rotterdam, 13.30-16.30 uur. We werken met een 
aangepast rooster, alle leerlingen zijn uit om 13.30 uur. 

 Overleg schoolleiding en teamleiders, 13.30-15.30 uur. 
22-02 Studiedag Bahûrim.  
    
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 9 

Voorjaarsvakantie 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 10 
07-03  Overleg ondersteuningsteam, 9.30-10.30 uur. 

Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
09-03 De heer Spruit geeft voorlichting criminaliteit aan leerjaar 4. 
10-03  Dhr. Holwerda naar de Penta directieraad. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 11 
14-03 Collegiale visitatie met Helinium op het gebied van de zorgstructuur, 9.00-11.30 uur. 
 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.30-12.45 uur. 

Workshop motivatie van Allard Lindhout, 13.30-15.00 uur. 
16-03  Mw. Lindenbergh bezoekt de decanendag. 
17-03 Cijfers invoeren rapport 2. 
 

 
 
 
 

https://www.leraarvanbuiten.nl/agenda
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