HAVO • VWO / Technasium

Nieuwsbrief Technasium
MARIS BELGISCH PARK - HAVO / VWO
Nieuwsbrief – september 2018

Aangepast rooster week van 10 september
In week 36 gaan de brugklassen op kampweek en
hebben klassen 2 en 3 teambuilding. Docenten
gaan mee als begeleiders. Dat leidt volgende week
tot een aangepast rooster. Er is zoveel mogelijk
gezocht naar aaneengesloten lesdagen voor de
klassen op school.

Voorwoord
Geachte ouder/verzorger
De kop is eraf! De zomervakantie ligt weer achter
ons. Hopelijk heeft u een ontspannen tijd achter de
rug. Op Belgisch Park zijn we weer vol energie
gestart. Het blijft bijzonder om mee te maken dat
een schoolgebouw weer tot leven komt en
volstroomt met leerlingen. Om hen draait het!
Docenten en staf zetten zich dag in dag uit in om de
leerlingen van Belgisch Park op te leiden en te
begeleiden op weg naar de volwassenheid. We
gaan ervoor dat uw kind zich hier op school thuis zal
voelen, zich veilig weet en gestimuleerd wordt om
het beste uit zichzelf te halen! Dat doel is wat ons in
het werk op school dagelijks inspireert! In deze
nieuwsbrief treft u een update aan van de stand van
zaken op school, informatie over het brugklaskamp
en de teambuilding in klas 2 en 3, over het Nationaal
Filmfestival voor Scholieren waar vier (!) films van
leerlingen van Belgisch Park zijn geselecteerd, over
het nieuwe vak Spaans in de onderbouw en twee
nieuwe docenten stellen zich aan u voor.

Rooster vanaf 17 september
Het rooster liep niet goed tot nu toe. Er waren
conversieproblemen tussen de verschillende
programma’s die worden gebruikt. De oorzaak
lag in de voorbereiding dit voorjaar. Daardoor
waren niet alle vakken zichtbaar en klopten de
klassen niet altijd. Dat laatste hebben we kunnen
herstellen. Voor de keuzevakken is deze week
een belangrijke slag geslagen. Volgende week
worden met de hand de laatste zaken rechtgezet.
Klas 1 – Kampweek
Volgende week gaan de brugklassen op kamp.
Op de andere dagen wordt een alternatief
programma gedraaid. Hieronder vindt u kort het
overzicht van de dagen.

Met vriendelijke groet,

Klas 1pA, 1pB, 1pD en 1pG:
 Maandag 10 t/m woensdag 12 september:
waterkamp;
 Donderdag 13 september: les vanaf het 3e
uur (let op de roosterwijzigingen);
 Vrijdag 14 september: diatoets nulmeting
lesuur 1 t/m 4.

is Belgisch P k

Personalia
Meer leerlingen betekent ook meer docenten. Er
is een heel aantal nieuwe docenten gestart op
Belgisch
Park.
De
drie
schoolopleiders
begeleiden hen in het opstarten van hun werk.

Klas 1pC, 1pE en 1pF:
 Maandag
10
september:
diatoets
nulmeting lesuur 1 t/m 4;
 Dinsdag 11 september: les vanaf het 3e uur
(let op de roosterwijzigingen);
 Woensdag 12 september: vrij (ter
compensatie van de zaterdag);
 Donderdag 13 t/m zaterdag 15 september:
waterkamp.

Cornelis Jol heeft besloten per 1 september te
stoppen als docent Duits. We bedanken hem voor
zijn inzet voor Belgisch Park. Er loopt nu nog een
vacature. Ook voor een paar uur natuurkunde zijn
we nog op zoek naar een docent. Paul Torensma,
docent lo, is met ernstige rugklachten uitgevallen.
Mocht het langer duren, dan zullen we voor
vervanging gaan zorgen. En tot slot start Diana
Pronk weer een aantal uren per week op school.
Daar zijn we blij mee.

Alle informatie over deze week is genoemd op de
informatieavond. Neem contact op met de mentor
van uw kind als u vragen heeft.
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Nationaal Filmfestival voor Scholieren
Op maandag 24 september aanstaande vindt het
Nationaal Filmfestival voor Scholieren 2018 (NFFS)
plaats in Lelystad. Dit festival trekt ieder jaar zo’n
vijfhonderd
leerlingen
en
leraren.
Naast
verschillende workshops is er een competitie. Ook
leerlingen van het Maris zullen hier onder de
bezielende leiding van mevrouw Waltman (docent
Film & Fotografie) naartoe gaan. Vier van de films die
door leerlingen van Belgisch Park voor de
zomervakantie zijn ingeleverd zijn inmiddels
geselecteerd:

Klas 2 en 3 – Teambuilding
Op woensdag 5 september hebben de ouders van
klas 2 en 3 een brief ontvangen over de
teambuildingsdagen volgende week. Mocht u
deze niet hebben ontvangen, dan kunt u deze
terugvinden op de site. Wilt u ons op de hoogte
stellen als u de informatie via de mail niet
ontvangen hebt?
Indeling teambuilding klas 2:
 Maandag 10 september en dinsdag 11
september klas 2pC, 2pD en 2pE
 Donderdag 13 september en vrijdag 14
september klas 2pA en 2pB

1.Bien: een
gevoelige
documentaire
van Moos van
Langeveld
over haar
overleden
vriendin Bien;

Aanwezig: 9.00 uur (eerste dag (maandag of
donderdag) met de fiets naar school).Voor vragen
kunt u contact opnemen met de teamleiders of Els
de Widt (e.dewidt@mariscollege.nl).
Indeling teambuilding klas 3:
Maandag 10 september 2018:
Tijdstip

Klas

les t/m

11.30 - 13.30 u

3pA

3e uur

12.50 - 14.50 u

3pB

5e uur

14.10 - 16.10 u

3pC

6e uur

2.Aftelversje:
een grappige animatie van 1 tot 10, van teen tot
balsemien (Hilde Dijkers & Sanne van der Zwan);
3.Kim Yung-Un: een actuele reportage over de
relatie tussen de VS en Noord-Korea (Dexter van
den Akker, Niels Scholtes & Sirik Otten);
4.Het verraderlijke hart: een korte horrorfilm
gebaseerd op een verhaal van Edgar Allen Poe
(Igor Evdokimov, Dexter van den Akker, Niels
Scholtes & Sirik Otten).

Dinsdag 11 september 2018:
Tijdstip

Klas

les t/m

11.30 - 13.30 u

3pD

3e uur

12.50 - 14.50 u

3pE

5e uur

14.10 - 16.10 u

3pF

6e uur

Deze vier korte films zullen worden vertoond en
besproken met de jonge makers zelf in workshops
van filmprofessionals. Natuurlijk hopen we dat we
dit jaar in de prijzen zullen vallen. De winnaars
zullen hun school gaan vertegenwoordigen in
Griekenland, waar ze deel mogen nemen aan het
internationale
jongerenfilmfestival
Camera
Zizanio.
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Even voorstellen
Bart Brink – docent Informatica

Spaans op Belgisch Park
Met ingang van dit schooljaar zijn we op Belgisch
Park met het vak Spaans gestart. In de eerste,
tweede en derde klas kunnen de leerlingen kiezen
voor verschillende vakken die ‘stromen’ genoemd
worden. Dit jaar bestaat er voor het eerst de
mogelijkheid om Spaans te kiezen. Dit is niet alleen
een leuke, maar ook een nuttige keuze. De
Spaanse
taal
heeft
zo’n
400
miljoen
moedertaalsprekers, is in meer dan 20 landen de
voertaal en wordt wereldwijd door nog eens 60
miljoen mensen als tweede taal gesproken. Een
belangrijke wereldtaal dus, die logisch in elkaar
zit: geen lastige uitspraak of moeilijke naamvallen.
Het is dan ook geen wonder dat Spaans op steeds
meer middelbare scholen in Nederland gegeven
wordt.

“Beste ouders/verzorgers en andere lezers,
Vroeger wilde ik altijd wiskundeleraar worden,
maar een stap verder dan wiskundebijles heb ik
toen
nooit
gezet.
Vanwege
het
toekomstperspectief, de lol die ik had in
programmeren van Pacman en een vader die me
het met de paplepel ingoot, ben ik destijds maar
Technische Informatica gaan studeren aan de TU
Delft. Begin 1990 studeerde ik af.
Tot op de dag van vandaag ben ik blij met die
keuze en vind ik het nog altijd een prachtvak. Je
maakt voortdurend vernieuwingen mee en je kunt
er mooie oplossingen mee maken. Tegelijk is het
ook nog vaak een ambacht, waar mensen het
verschil maken. Met alle innovatie is het een
dynamisch vak. Toch is veel van het onderliggend
fundament min of meer hetzelfde gebleven.

De leerlingen die
kiezen voor het vak
Spaans krijgen een
halfjaar lang twee uur
per week les. We
gebruiken
de
methode
Compañeros, een communicatieve lesmethode
speciaal gericht op
jongeren. In de lessen
staan
luisteren
spreekvaardigheid
centraal.
Na
een
halfjaar kan de leerling in eenvoudig Spaans iets
over zichzelf vertellen. We gaan aan de slag met
woordenschat, de noodzakelijke taalregels en met
de cultuur. De leerlingen oefenen hun kennis en
vaardigheden in verschillende werkvormen.
In de volgende YouTube-video maakt u kennis met
de ‘hoofdrolspelers’ uit het lesboek en krijgt u een
idee
van
de
methode:
https://youtu.be/5Ccb5RtRx1Y.

Na jaren in de detachering te hebben gewerkt als
softwareontwikkelaar, een functie te hebben
gehad in het IT-kwaliteitsmanagement en na uren
van filerijden, nam ik in 2004 het besluit om
dichtbij huis docent te worden. Ik wilde mijn
kennis en ervaring overdragen op jonge mensen
en ze een stukje enthousiasme voor dit mooie vak
meegeven. Thuis was bovendien ons eerste kindje
in aantocht.
Ik klopte aan bij de Haagse Hogeschool en twee
weken later stond ik parttime voor de klas. Daar
heb ik als docent gewerkt op de avondopleiding
in deeltijd en op de voltijds dagopleiding. Na ruim
een jaar werd ik opleidingsmanager Informatica.
In de jaren daarna heb ik op verschillende andere
hbo’s gewerkt. Tot voor kort was ik werkzaam als
informatiemanager bij de Hogeschool Leiden. In
de tussentijd had het onderwijs me gegrepen.

Ik zie ernaar uit om mijn kennis van de Spaanse taal
te delen en ik ga met veel enthousiasme de eerste
lessen tegemoet!
Margreet Vermeulen – docent Spaans & Rekenen
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Laat ik afsluiten met wat persoonlijke
gegevens. Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen op de middelbare school. Ik woon
in Voorburg en doe met veel plezier aan
pingpong. Op de sportschool vind ik
ontspanning door inspanning. Ik geniet van
het in elkaar draaien van vakanties, van
gezellig (uit)eten met vrienden of familie. Als
ik even tijd heb, vind ik het ook heerlijk om
neer te ploffen op de bank voor een
spannende film of om wijzer te worden van
een goed boek.
Ik hoop dat we een prachtig schooljaar
tegemoet gaan!

Tim van Broekhuizen, Zelfportret

Tim van Broekhuizen – docent C&C
Je moet er met de pet naar gooien,
maar je moet wel raak gooien.

Met vriendelijke groeten,
Bart Brink”

Wim T. Schippers, 1995
“Ik ben Tim van Broekhuizen: een kunstdocent en
een zingende illustrator die graag Lucky Lukes
leest. Op het Maris College Belgisch Park geef ik
met ingang van dit schooljaar de vakken Cultuur &
Communicatie en Film & Fotografie. Ik ga dat met
plezier doen. Leerlingen die goede, creatieve en
artistieke prestaties leveren, geven mij enorm veel
energie. Als docent probeer ik de leerlingen hun
artistieke kwaliteiten en talenten met plezier te
laten ontdekken en ontwikkelen, zodat zij deze ook
buiten en in hun leven na de middelbare school
kunnen benutten.”
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Belangrijke data
Datum
10 t/m 12 september
10 september
10 t/m 11 september
11 september
13 september
13 t/m 15 september
13 t/m 14 september
18 september
2 oktober
3 oktober
5 oktober
14 t/m 19 oktober
16 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
7 t/m 13 november
14 november
15 november
16 november
19 november
21 t/m 22 november
26 november
27 november
29 november
30 november

Activiteit
Brugklaskamp
Teambuilding
Teambuilding
Teambuilding
Schoolarts
Brugklaskamp
Teambuilding klas 2
Prinsjesdag: les t/m 5e
lesuur
Informatieavond PTA
Voorstelling (20.30 uur)
Voorstelling Theater a/h
Spui (13.30 uur)
Arlesreis
Voorstelling Koninklijke
Schouwburg (13.00 uur)
Herfstvakantie
Huiswerkvrij
Schoolexamens
JetNet Career Days
Voorstelling Theater a/h
Spui (13.30 uur)
Wiskunde B-dag &
wiskunde A-olympiade
Voorstelling Theater a/h
Spui (13.30 uur)
Minirooster
Voorstelling Koninklijke
Schouwburg (13.30 uur)
Tafeltjesmiddag/-avond
ouders & leerlingen
Herkansingen: SE1/SE5
Studiedag docenten: geen
lessen

Klas
Klas 1pA, 1pB, 1pD & 1pG
Klas 3pA, 3pB, 3pC
Klas 2pC, 2pD & 2pE
Klas 3pD, 3pE, 3pF
Klas 4 havo
Klas 1pC, 1pE, 1pF
Klas 2pA, 2pB
Allen
4 havo, 5 havo, 5 vwo, 6 vwo
Helft 5 vwo
2 havo
4 havo
1 vwo
Allen
Allen
4, 5 havo & 5, 6 vwo
4 havo & 5 vwo
4 havo
5 vwo
2 vwo
Allen
1 havo
Allen
4, 5 havo & 5, 6 vwo
Allen
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