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Voorwoord
Geachte ouder/verzorger,

blijven.
Groetjes, Saskia van Ooijen

N

Personalia
Na de meivakantie zal de heer Wesselo beginnen
als locatiedirecteur op Maris Waldeck. Zijn lessen
Aardrijkskunde worden overgenomen door mevrouw Buskes, zijn lessen Maatschappijleer gaat
mevrouw Katastrafou overnemen.
In de kantine zijn twee nieuwe krachten begonnen: mevrouw Nygh de Sampayo Garrido (ma en
di) en Mevrouw Maes (wo, do en vr).
Ter vervanging van de heer De Haas is afgelopen
vrijdag mevrouw Rombout gestart. Wij wensen
allen een hele plezierige tijd toe op het Maris
College.

u de lente eindelijk echt is aangebroken en
de leerlingen op school alweer aan de vierde
periode van het schooljaar zijn begonnen, doe ik
u onze vierde nieuwsbrief toekomen.
Vorige maand heeft de eerste lichting vwo-leerlingen de Meersterproef van O&O afgesloten. Na de
meivakantie begint het centraal examen voor alle
eindexamenkandidaten havo en vwo. Wij wensen
hen veel succes!
Volgend schooljaar zal onze school verder groeien. Evenals in de voorgaande jaren gaan we er
met zijn allen voor zorgen dat dit een succes gaat
worden. In dit proces betrekken wij de leerlingen,
de ouders en natuurlijk ons personeel.

Bloedlink
Alle derde klassen gingen woensdagmiddag 21
februari naar Theater aan het Spui om de voorstelling Bloedlink van NTjong i.s.m. Dox te bekijken.

Met vriendelijke groet,
					
A. Jol
			
Maris Belgisch Park
			
Locatiedirecteur
Even voorstellen
Saskia van Ooijen – docente Engels
Hallo iedereen, mijn
naam is Saskia van
Ooijen. Sinds november
dit schooljaar geef ik Engels aan de leukste klassen op het Maris Belgisch
Park. Hiervoor heb ik
veertien jaar met plezier
gewerkt op het Segbroek
College, maar ja, na veertien jaar wil je ook weer wat anders. En dat is dus
het Maris College geworden. Naast dit werk heb
ik ook mijn eigen bedrijf “Riedit”, waar ik Engels
bijles, examentrainingen en Engelse lessen op
een basisschool verzorg. Thuis heb ik een echtgenoot, een zoon van bijna acht jaar, twee stiefkinderen en een kat. Ik heb het ontzettend naar mijn zin
hier op het Maris en ben bang dat dit ook zo gaat

“

Na een coole introductie (“Hey, alles goed? Zitten
jullie lekker?”) ziet het publiek hoe de acteurs
zich klaarmaken. Ze richten het klaslokaal in, ze
doen wat aan hun kleren en hun haar, ze kijken of
alles goed staat. En dan is er ineens een uitval, er
rolt een jongen over de grond en de voorstelling
is begonnen. Mevrouw Smit (Samora Bergtop), de
lerares, gaat er maar niet op in. Kennelijk maakt
ze het veel vaker mee, kennelijk weet ze niet wat
ze aan moet met de agressie en is negeren haar
strategie. Liever begint ze de les over idealisten
die op het programma staat. Dan vindt ze het
pistool dat een van haar leerlingen heeft gekocht.
Daarmee heeft ze eindelijk en wapen in handen
waarmee ze de klas weer aankan. Ze dwingt haar
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leerlingen met uiteenlopende culturele achtergronden zich uit te spreken over hun situatie en
hun problemen. Er volgen verhalen over beeldvorming, vooroordelen, uitsluiting, identiteitsverwarring, stigmatisering en beperking, seksisme
en racisme, woede en frustratie.
Na de vakantie kregen de leerlingen nog een
workshop om al deze heftige thema’s een plaats te
geven. De workshops vonden plaats op school en
maakten veel los. Sommige leerlingen vonden de
voorstelling iets over de top, anderen waren erg
enthousiast omdat er zoveel te beleven viel.

zastrook is momenteel weer uit de hand aan het
lopen en er is veel geweld. De leerlingen verdiepen zich tijdens de lessen ook in dit slepende
conflict. Zonder partij te kiezen, kijken ze naar wat
er gaande is. In de lessen kijken we documentaires zoals “Promises” waarin Palestijnse en Israëlische kinderen elkaar ontmoeten. Ook is er ruimte
om over het onderwerp met elkaar in gesprek te
gaan. De D.I.Y.-filmpjes gaan over het maken van
dingen met recycle materiaal. De leerlingen zijn
erg inventief en proberen zelf tijdens de les ook
de spellen uit. Ze maken onder andere een flipper- en poppenkast. Het is de bedoeling dat de
leerlingen ook filmpjes gaan ontvangen van hun
leeftijdgenoten uit de Gazastrook. Filmpjes over
het dagelijkse leven. Het is een spannend project.

Toneelkijkers
Afgelopen schooljaar zijn we met een groep
kinderen naar zeven verschillende voorstellingen geweest in het Theater aan het Spui. De groep
was zeer gemêleerd. Er waren leerlingen bij uit
de brugklas, maar ook uit de vierde klas.
Eens in de zoveel tijd kwamen we bijeen om een
voorstelling te bekijken. Bij die voorstelling hoorde dan ook nog een extraatje. Vaak was dat in de
vorm van nagesprek waar je al je vragen kwijt kon
op zowel moreel als op technisch gebied. Dit was
een erg leuke en leerzame ervaring. Bij een andere voorstelling kregen we juist een programma
vooraf. We kregen workshops in vaardigheden op
het podium.
De voorstellingen zelf waren heel verschillend.
De ene was heel concreet en de andere was juist
heel abstract. Er waren verschillende toneelgezelschappen die allemaal bijzonder goed speelden.
Elk gezelschap op hun eigen manier.
Qua begeleiders zat het ook wel goed. Het gezelschap aan begeleiders varieerde nogal, hetgeen
best leuk was, want zo kun je elke keer met een
andere docent praten over de voorstelling.
Buiten de voorstelling was het ook gezellig. Na
afloop was er gelegenheid om iets te drinken en
nog even na te praten en lol te hebben. Kortom,
het geheel stak vrij aardig in elkaar!”
David Goovaerts (4pA)

“

Vragen over het project? Neem contact op met de
C&C-coördinator, de heer Bruijninckx (p.bruijninckx@mariscollege.nl).

Shame & Share
“Wij willen u graag vertellen over de voorstelling
“Shame & Share” die alle brugklassen hebben
gehad eind maart. In de voorstellingen is er gepraat over cyberpesten en hoe dat bij anderen
aankomt. Bij binnenkomst werden we verdeeld in
3 groepen: de likes (jongens), de likes (meisjes) &
de dislikes. Alle likes mochten op zitzakken zitten en de dislikes op de stoelen. Toen begon de
voorstelling met acteerwerk. Een kwartiertje later
gingen de likes de gang op. Ze gingen haatreacties plaatsen. Dit gebeurde onder de zangvideo
van het gepeste meisje. Ondertussen in het lokaal werd het verhaal van het gepeste meisje dat
Robien heette verteld. Ze vertelde over het liedje
dat erg bijzonder voor haar was. Ze had het samen

Digitale uitwisseling met Gaza
In de derde klassen havo en tweede klas vwo zijn
de leerlingen begonnen met een nieuw project.
Ze maken D.I.Y.-filmpjes (“do-it-yourself”) voor
een kunstschool op een wel heel bijzonder plek:
de Gazastrook. De politieke situatie in de Ga2/5
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met haar moeder geschreven. Haar moeder was
twee jaar geleden overleden aan botkanker. Ze
wilden het liedje opnemen in een echte studio,
maar dat kon niet meer, want haar moeder was
overleden. Ze werd verliefd op Bram, maar Bram
had al met Fenne. Alleen vond Bram Robien ook
leuk. Ze spraken af in het parkje en praatten over
het verhaal van haar moeder. Het is Bram uiteindelijk gelukt om Robien te overtuigen dat ze de
video waarin ze dat liedje zong, op Facebook
moest zetten. Dat deed Robien en dat was dus de
video waar de likes de reacties onder hadden gezet. Fenne vond dit natuurlijk erg vervelend dus ze
wedde met Bram om een naaktfoto. Die foto werd
per ongeluk geplaatst waardoor de hele school
Robien aankeek. Robien zat er zo mee en ze kon
het aan niemand vertellen, ze wilde zelfmoord
plegen door van het dak te springen. Gelukkig
was de mentor er op tijd bij om haar te redden, en
kwam alles goed.
Wij zelf vonden het een erg leerzame voorstelling.
We hadden ook het idee dat er duidelijk was laten
zien wat het met iemand doet. We denken dat onze
klas nu ziet wat er kan gebeuren. Zelf hebben wij
ervoor gekozen om een button te nemen waardoor wij nu een soort vertrouwenspersoon zijn
met twee andere kinderen voor onze klas.”
Owen Cowie & Noah van Ham (1pD)

Tijdens de presentaties hebben de leerlingen hun
eindproducten gepresenteerd. De eindproducten
zijn heel divers, zo was er een maquette van een
schoolplein, een waterpark en een computermodel van een klimpark aan het Grevelingenmeer.
Als docenten kijken wij terug op een succesvol
jaar met meesterproeven en bedanken we alle
betrokken leerlingen, experts en bovenal de opdrachtgevers!”
Bovenbouwdocenten O&O

Meesterproef O&O
“Hoe kun je mensen informeren over verantwoorde voedselkeuzes? Hoe zou het nieuwe schoolplein van SBO Pastoor van Ars eruit moeten zien?
Hoe ziet een nieuwe attractie voor de Carnivale
eruit? Een greep uit de opdrachten waar onze
examenleerlingen zich het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.
Na een jaar hard werken, hebben de leerlingen uit
5 havo en 6 vwo hun meesterproef op vrijdag 16
maart afgerond met een presentatie aan de opdrachtgevers, ouders en andere geïnteresseerden.
In de meesterproef laten de leerlingen zien wat
ze de afgelopen jaren hebben geleerd bij het vak
O&O. De groepen hebben zelf een opdrachtgever
gezocht, een eigen opdracht geschreven en deze
zelfstandig uitgewerkt. Natuurlijk hebben ze dit
niet helemaal alleen gedaan, ze krijgen hierbij
hulp van een expert uit het hoger onderwijs en de
docent.

Het Gemaskerd Bal
Op 8 maart heeft de vervanger van het Valentijns-feest plaats gevonden: het Gemaskerd Bal.
Heel Maris Belgisch Park was uitgenodigd met de
bedoeling dat ze netjes gekleed zouden komen
en een gaaf feest zouden komen bouwen. Niet te
vergeten het masker dat iedereen op had, de ene
nog groter dan de ander. Aan de dresscode werd
goed gehouden en het feest is ook daardoor goed
gelukt. Veel vierdeklassers waren van de partij,
maar de onderbouw had zeker geen kleinere
opkomst. De DJ draaide passende muziek. Zowel

“
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Wiskunde B-dag
Vrijdag 17 november 2017 vond de landelijke
Wiskunde B-dag plaats. De Wiskunde B-dag is
een eendaagse opdracht op school voor teams
uit klas 5 en 6 vwo met Wiskunde B in hun profiel. In teams van drie of vier werken de leerlingen werken heel de dag aan een uitdagend
wiskundig probleem. Jaarlijks nemen ongeveer
vierduizend leerlingen in ruim duizend teams
van ongeveer honderd scholen deel aan dit evenement. Dit jaar stond de meetkundige interpretatie van het modulo-rekenen centraal. Van het
Maris College Belgisch Park hebben dit schooljaar vier groepjes uit klas 5 vwo met veel plezier hard gewerkt aan deze opdracht. Het best
beoordeelde werkstuk is door de docent (H. van
Rooij) ingezonden voor mededinging naar een
ereplaats.
Ook de jury van de Wiskunde B-dag was van
oordeel dat het een werkstuk van zeer goede
kwaliteit betrof. Daarom zijn de leerlingen van
dit groepje samen met hun begeleider uitgenodigd om de prijsuitreiking bij te wonen in het
academiegebouw van de Universiteit Utrecht op
29 maart j.l.
Het groepje, bestaande uit Angelica, Jing, Sameer en Yeremy, heeft de negende plaats behaald. Noemenswaardig daarbij is dat er slechts
één ander groepje uit 5 vwo boven hen is geëindigd. Wij willen Angelica, Jing, Sameer en Yeremy van harte feliciteren met het behalen van dit
fantastische resultaat.

oud, nieuw als de klassiekers en het feest was in 1
woord “geslaagd”.”
Doris van der Burg (5pB)

W4kangoeroe wiskunde wedstrijd
Traditiegetrouw hebben we met Maris College
Belgisch Park op 15 maart weer meegedaan met
de W4kangoeroe wiskunde wedstrijd. Dit jaar was
er, net als vorig schooljaar, een grote opkomst van
maar liefst 83 leerlingen. Deze wiskundigen in spé
hebben zich 75minuten mogen buigen over 30
wiskundige vraagstukken opbouwend in moeilijkheidsgraad. In de maand mei zal er een prijsuitreiking plaatsvinden waarbij alle deelnemers een
leuk wiskundig prijsje en een oorkonde uitgereikt
krijgen. De best presterende leerlingen worden
nog extra in het zonnetje gezet, al met al iets om
nog naar uit te kijken. Wij als wiskunde-sectie
zijn natuurlijk enorm trots op alle deelnemers en
hopen hier volgend jaar weer een succes van te
maken!
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Belangrijke data
Datum			Activiteit					Klas
27 april			

Koningsdag – vrij				Allen

28 april – 13 mei		

Meivakantie					Allen

14 mei			

Huiswerkvrij				Allen

14 – 28 mei			

Centraal Examen				5havo, 6vwo

22 mei			

Tafeltjesmiddag / -avond			

Klas 1, 2, 3 + 4vwo

25 mei			

Herkansing SE 3				

4havo, 5vwo

3 – 7 juni			

Romereis					5vwo
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