Nieuwsbrief 3 van de Vrienden van het
Vossius
Deze derde (eigenlijk al vierde) Nieuwsbrief wordt verstuurd aan de huidige
contribuanten en onze nieuwe aanwas, namelijk de leerlingen van de
examencohorten 2017, 2018 en 2019, onze lijstduwers en de huidige
medewerkers van het Vossius. In het bijzonder verwelkomen wij het
examencohort 2019, dat dit jaar zal gaan studeren of aan een welbesteed
tussenjaar begint. Iedereen veel succes toegewenst.
Wij vragen een ieder om ons adressen te verschaffen van oud-Vossianen die
digitaal niet bereikt zijn op het afgelopen lustrum, zodat wij bij het 95-jarig
bestaan een vollediger bestand hebben.
Giften zijn aftrekbaar van de belasting: zie formulieren op
www.vriendenvanhetvossius.nl
Inhoud:
Nu: BOUW MEE AAN HET VOSSIUSMUURTJE!
Vroeger: Interview Jacqueline Ketel
Nu: Cijfertjes (Slagingspercentages) en Personalia
Vroeger: Vossius in de oorlog, deel 2
2018-2019: Bijzondere gebeurtenissen
Data: 2019-2020
Nu:
BOUW MEE AAN HET VOSSIUSMUURTJE! ZEKER NA DE BRAND
De verbouwingen bij het Vossius Gymnasium zijn bijna klaar. Op dit moment wordt
er al gegymd in de nieuwe gymzalen. De oude gymzalen worden verbouwd tot
kantine en werkruimtes en in de oude kantine komen bèta-lokalen. Er komt
bovendien (lang gekoesterde wens) een lift. Er zijn ook nog tal van
werkzaamheden vanwege de brand die afgelopen februari in de kantine ontstond.
Daardoor konden de kantine en de lokalen erboven (tot aan de zolder –

mediatheek! reikten de roetwolken) lange tijd niet gebruikt worden. Het
computerlokaal (309) is nog steeds niet in gebruik.
Jullie (oud-leerlingen, ouders, andere vrienden van het Vossius) kunnen bijna
letterlijk je steentje bijdragen via het op onze site gemetselde muurtje. Je kunt van
week tot week zien hoe de muur groeit dankzij jullie bijdragen. Er zijn een paar
superstenen (in de Vos) die 250 euro kosten. De middenstenen zijn 100 euro en de
stenen eromheen 50. Het uiteindelijk bedrag wordt besteed aan de inrichting van
de nieuwe bètalokalen.
Samen met de sectie Beeldende Vorming zijn wij bezig de school ook een mozaïek
te schenken voor in de kantine. Dit mozaïek zal bestaan uit tekeningen van vossen,
gemaakt door leerlingen. Eronder komen de namen van de gulle gevers, maar je
kunt natuurlijk ook anoniem blijven. Je wordt uiteraard uitgenodigd bij de onthulling
van het mozaïek en krijgt dan een rondleiding door de gymzalen en de nieuwe
lokalen.
Ga naar www.vriendenvanhetvossius.nl om te doneren! Jullie zullen hierna niet
meer lastig gevallen worden door verdere verzoeken om donaties.
Vroeger: Interview Jacqueline Ketel (rectrix1998-2007)
Na haar Vossiustijd heeft Jacqueline Ketel zich ver weg van
het randstedelijk gewoel teruggetrokken op het Drentse platteland. Zij was rector
van het Vossius tussen 1998 en 2007 en volgde Anneke Luger op. Marijn
van Lelyveld en Jan Blokker waren in eerste instantie de conrectoren, later
Frans Woolthuis en Mieke Uijlenbroek. Ze was dus niet de eerste vrouwelijke rector
op het Vossius. Ze kwam in een interessante tijd. De Tweede fase was net
uitgebroken en het Vossius stond op het punt een grote verbouwing te ondergaan.
De school groeide opeens (van 4 naar 8 eerste klassen) en ze kreeg als opdracht
mee om de groei in goede banen te leiden en de verbouwing financieel mogelijk te
maken. Ze kreeg daarbij te maken met een nieuw fenomeen: de lumpsum: elke
school kreeg jaarlijks een zak geld die ze min of meer zelf mochten besteden. Ook
was net de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia opgericht, met vier
gymnasia onder één koepel. Kortom een interessante uitdaging voor deze nuchtere
docente Wiskunde.
Negen jaar later bij haar afscheid kun je wel stellen dat veel van bovengenoemde
doelen gehaald zijn. De school was financieel gezond en trok veel leerlingen.
Het Vossius was de eerste school in Amsterdam die moest loten. Ook de
verbouwing was een succes. De twee biologielokalen op de hoek werden
omgebouwd tot kantine (die er tot dan toe niet was) en in de tot dan toe loze
ruimtes op zolder werden diverse extra ruimtes gecreëerd. Leerlingen van klas 5
en 6 moesten vanwege de verbouwing naar het Nicolaas Lyceum. Zij protesteerden
daar heftig tegen, maar het beviel zo goed dat de protesten twee jaar later toen ze
weer terug moesten naar de moederschoot Van het Vossius even heftig waren.
De Tweede fase werd low profile ingevoerd. In eerste instantie werd de aula een
studieruimte voor de bovenbouwers met ingeroosterde studie-uren. Conrector Jan
Blokker regelde studiezitjes die nog gedeeltelijk te bewonderen zijn op de huidige
zolderverdieping, maar het verplichte zelf studeren werd geen succes. Wel werd
vanaf het begin veel aandacht besteed aan het bevorderen van
de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen door het profielwerkstuk een

belangrijke plek in het curriculum te geven. Een andere poging (later) om leerlingen
meer zelfwerkzaamheid bij te brengen door lesuren van 60 minuten te creëren,
mislukte omdat er een afspraak was om het experiment een proefperiode van
anderhalf jaar te gunnen met enquêtes voor en na de periode onder docenten en
leerlingen, waarbij de tweede enquête een duidelijke meerderheid zou moeten
opleveren. Quod non.
In haar regeerperiode werd er ook een succesvolle conferentie in Egmond belegd,
waar de schoolleiding had besloten geen experts van buitenaf uit te nodigen, maar
uit te gaan van eigen kwaliteiten. Alle workshops werden verzorgd door eigen
docenten. Dit heeft de cultuur bevorderd dat collegae bij elkaar in de les kwamen
om van elkaar te leren: een praktijk die bij andere gymnasia niet bepaald standaard
was.
Jacqueline was eerst wiskundedocent geweest op een andere school, maar al
spoedig trad zij toe tot managementfuncties onder andere op de Hogeschool
Holland en het Amstelveencollege. Eigenlijk kwam zij bij toeval op
het Vossius terecht. Toen woonachtig in Amsterdam was ze met één van haar
dochters op de Open Dag van het Vossius geweest en toen ze kort daarna de
advertentie had gezien, had ze besloten te solliciteren. Ze dacht weinig kans te
maken, omdat ze zelf geen gymnasiumopleiding had gehad, maar de
sollicitatiecommissie dacht daar anders over.

Nu kunnen we ons niet meer voorstellen dat er in allerlei hoeken van het
gebouw muziek gemaakt werd en dat Steve, de conciërge, gitaarakkoorden aan
het uitproberen is. Echter toen Jacqueline aantrad had de nog niet zo lang
daarvoor aangenomen Joppi Tiersma, muziekdocente, alleen wat xylofoons,
een eigen gitaar en een piano. Joppi had ambities en vond een gretig oor bij
Jacqueline: een nieuw muzieklokaal met studio's werd in het verbouwingsplan
geschoven. Jan Blokker en Rob Reijerkerk waren een paar jaar tevoren al
gestart met het Café Chantant, maar om alle muzikale talenten een podium te
geven, moest er meer gebeuren: er kwam een klassiek orkest met een
professionele dirigent; het kerstconcert (nu winterconcert) was hun podium. Het
eerste orkestival, een idee van Ignatius, Barlaeus en Vossius, werd vooral door

het enthousiasme van Joppi en Jacqueline gehouden in Paradiso en groeide uit
tot een landelijke wedstrijd.
Ze kenmerkt haar managementstijl als democratisch en duidelijk. Er waren
leerlingen die haar afstandelijk vonden, toch had ze veel contacten. Ze
stimuleerde en begeleidde de leerlingenraad en adviseerde het bestuur van de
Bond op organisatorisch vlak. En als de problemen van of met een leerling echt
groot geworden waren kwamen deze uiteindelijk bij haar terecht. Net als
andere Vossiusschoolleiders gaf ze in het begin ook les. Wat de buitenschoolse
activiteiten betreft: vanaf het begin ging ze mee met de begeleiding: in het
eerste jaar met eersteklaskamp, in de tweede mee naar Limburg, etc. Ook zij
werd door het enthousiasme van classici als Jopie Euwe ook Romegek, toen ze
mee was.
Aangezien de gymnasia maar bleven groeien bedacht zij met Coen Kool van
het Barlaeus en met hulp van de Espritscholengroep dat er nog een gymnasium
gesticht moest worden in de stijl van het Barlaeus en het Vossius en ook door
hen gesteund. Zij gaf dat gymnasium in de wandelgangen de benaming Vierde
Gymnasium, een naam die is gebleven.
De enkeling die dacht dat het rectorschap voor haar een opstapje was naar een
verdere carrière, kwam bedrogen uit. Ze vond negen jaar op
het Vossius genoeg, de school stond er goed voor, het platteland lokte: ze kon
stoppen. Na 2007 is ze kort interimrector van het Maimonides geweest, heeft
ze gewerkt op de lerarenopleiding wiskunde in Utrecht en verzorgde ze
cursussen voor (aankomende) schoolleiders. Verder is ze heel gelukkig met het
oppassen op haar kleinkinderen en met het verzorgen van de moestuin. Een
misschien wat ongewone carrière, maar wel één die past bij een vrouw die na
ouderavonden ook gewoon de stoelen in de aula stond te stapelen.
Nu
Cijfertjes (Slagingspercentages):
Eindexamen: Onze eindexamenleerlingen hebben het afgelopen jaar weer
geweldig gedaan. Maar liefst 96,2% is geslaagd en dat met meer dan een 7
gemiddeld, waarbij (zoals vaak) Grieks, Latijn, Engels en de bètavakken positief
opvallen. Elf leerlingen scoorden een Cum Laude (het gemiddelde van alle
examenvakken moet 8.0 zijn er er mag geen cijfer lager dan zeven zijn). We
feliciteren de leerlingen, hun ouders en familie en natuurlijk al de medewerkers die
over de jaren hebben bijgedragen aan dit geweldige resultaat. De vier leerlingen
die het dit jaar niet gehaald hebben wensen we volgend jaar meer succes.
Doorstroom: In alle klassen is het doorstroompercentage dik boven de 90%, met
uitzondering (zoals altijd) van klas 2 waar de meeste doublanten en uitstromers
zitten.
Congratulations to all our FCE (First) and CAE (Advanced) students! All of them
passed their Cambridge exams with flying colours! We wish good luck to our CPE
(Proficiency) students who are sitting their exam in July. The sky’s the limit!

Personalia
Elk jaar verlaten wat oud- en jonggedienden de school: dit jaar waren dat Roel Rink
(Aardrijkskunde), die naar een internationale school in Casablanca vertrok, Lilian
Conquet die dichterbij huis op een school in het Gooi gaat werken en Maina van
Ierland die naar het Hyperion gaat. Hierdoor zijn er ook wat wijzigingen in het
managementteam. Mevrouw Gahn (Biologie) is nu coördinator klas 1, mevrouw
Montagut (Frans) van de tweede, de heer Vlaming (LO) blijft coördinator van de
derde; de heer Boomsma (Natuurkunde) is coördinator van de vierde, mevrouw van
Liempt (Engerls) van de vijfde en de heer Heebels (Wiskunde) van de zesde
(tevens eindexamencoördinator). Er zijn nogal wat nieuwe docenten: mevrouw
Blekendaal, Nederlands; de heer van Daalen, Wiskunde (voor de heer Duijnstee
die met verlof is); de heer Hoeve, Klassieke talen; de heer Radhakishun, Wiskunde;
de heer Tjoelker (oud-gediende), Aardrijkskunde; mevrouw Vos voor Frans en de
heer de Wit voor Geschiedenis.

Vroeger:
Vossius in de oorlog (2): 1941 en verder
In 1976 verscheen in het tijdschrift Ons Amsterdam een artikel van D. de Boer
over een Halve eeuw Vossius-gymnasium -1926-1976- , waarin vooral de
eerste twintig jaar beschreven werden. Onderstaande gegevens komen uit dit
artikel, van de website JOODSAMSTERDAM en uit Het Vossius 1926-2001:
de Oorlogsjaren van Ariadne Schmidt.
In deel 1 werd het rommelige en onzekere eerste jaar van de oorlog
beschreven: een vierde tot een derde van de leerlingen op het Vossius was
vlak voor de oorlog joods. Na de inval van de Duitsers in mei 1940 wordt er
tijdelijk geen les gegeven. Daarna moet de school het eigen gebouw enige tijd
‘delen’ met het R.K. Gymnasium (het Ignatiuscollege). Kort daarna,
waarschijnlijk juni, moest het hele gebouw worden ‘afgestaan’ aan de Duitse
politietroepen (de Grüne Polizei). De school, de leerlingen en hun leraren,
werden tijdelijk ondergebracht in de 4e Hogere Burgerschool aan de Jozef
Israëlskade 45. Dit opgedrongen “huwelijk” van twee scholen heeft geduurd
tot eind november 1940. In die periode werkten beide scholen met een
wisselrooster. Daarna kon het Vossius weer terug naar het oude nest in de
Messchaertstraat. De school kreeg nu zelf inwoners. De 3e HBS met 5-jarige
cursus kwam inwonen, omdat hun gebouw op zijn beurt was gevorderd voor
de Duitse politietroepen. Er kwam opnieuw een wisselrooster.
De Vossiusleerlingen waren politiek geëngageerd en onderlinge discussies
konden zo hoog oplopen dat een leerling dreigde een medeleerling aan te
geven bij de bezetter.
Op de school zaten kinderen met NSB-ouders, die het niet makkelijk hadden.
Ze werden genegeerd en niet uitgenodigd op feesten. Daarbij was er onder
alle andere leerlingen een groot saamhorigheidsgevoel, van 1eklasser tot

6e klasser.
Eind 1940 werden alle Joodse leraren uit hun functie gezet, nadat de
schoolleiding in oktober daarover een brief van de bezetter met deze opdracht
had ontvangen. Het betrof 6 leraren; Biegel, De Miranda, Van Praag,
Premsela, Presser en Roodenburg. Op 28 november besloot een aantal
leerlingen de school niet meer in te gaan. Rector Bruijn sprak de leerlingen
toe. De meerderheid ging de school weer in, op 25 leerlingen na wat later die
dag nog uitgroeide tot 37 leerlingen. Uiteindelijk stapte een ieder de
schoolbanken weer in, al dan niet na (een met tegenzin gegeven straf).
De al eerder gesignaleerde censuur zette door: in januari 1941 kregen de
schoolbestuurders het dringende verzoek van de heer van Dam, secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming (!) om hun leerlingen goed in de gaten te houden door
voortdurende en onverwachte controles van boeken, agenda’s (in de Tjeenk
Willink-agenda, door velen gebruikt, stond een – nu verboden - foto van de
Koningin Wilhelmina), portefeuilles, tassen en kasten. Rectoren hadden de
plicht leerlingen tot ‘goede en positieve Nederlanders’ op te voeden in plaats
van ‘negativistische kankeraars’. In februari volgde een brief, waarin verzocht
werd om een zekere heer van Rossum tot de scholen toe te laten om de
‘gedragingen van de leraren’ te onderzoeken. Een paar dagen later kwam het
verbod tot het dragen van insignes en onderscheidingstekens, tenzij het
uiteraard Duitse betrof. In april mocht je als leerling ook geen bijles meer
krijgen van joodse docenten. Boeken van joodse schrijvers werden verboden,
terwijl wel elke schoolbibliotheek Mein Kampf moest aanschaffen. Ouders
kregen een brief met ongeveer de volgende inhoud: leerlingen mochten zich
niet uitspreken, in welke vorm dan ook, tegen de bezettende overheid; ze
mochten zich niet met roddels en geruchten houden; het in bezit hebben en
verspreiden van geschriften zich richten tegen de bezettende overheid was
verboden en ook mochten zij geen onderscheidingstekens van welke aard
dan ook dragen.
Onderaan de brief zat een strookje dat ingevuld en voorzien van handtekening
moet worden teruggezonden aan de rector van het gymnasium. Wij weten nu
dat in ieder geval één ouder dit niet deed: de bekende historicus Jan Romein
schrijft een brief aan de heren Curatoren waarin hij aangeeft dat hij al naar
aanleiding van de eerdere brief van 28 november 1940 met zijn zoon heeft
gesproken. Hij schrijft dat hij er zijn zoon op gewezen heeft dat hij: “1e zijn
geweten zuiver moest houden, 2e moest doen wat dat zuivere geweten hem
te doen ingeeft en 3e daarbij de uiterste zorg moest betrachten noch zijn
rector noch zijn leraren noch zijn mede-scholieren in verlegenheid te
brengen.” Volgens hem heeft zijn zoon zich daar altijd aan gehouden. Hij is
van mening dat hij zijn zoon niet nogmaals hoeft aan te spreken. Hij kan en

zal de brief dan ook, ‘tot zijn spijt’, niet ondertekenen.
De bezetter kwam op augustus 1941 met de volgende anti-joodse maatregel
(gepubliceerd in “Het Joodsche Weekblad” van 4 september): de kop luidde:
“Onderwijs aan Joodsche kinderen”, de tekst vervolgde met: ”De Joodsche
Raad en de Coördinatie-Commissie delen mede dat, met het oog op het
verbod voor Joodsche kinderen, om na 1 september niet-Joodsche scholen te
bezoeken, door deze beide lichamen is ingesteld een Centrale Commissie
voor het Joodsche onderwijs. Deze commissie is bereid van raad en advies te
dienen in alle zaken, het onderwijs aan Joodsche kinderen betreffend.” Een
paar dagen eerder was er al een officiële mededeling in de Staatscourant
gepubliceerd die erop neerkwam dat Joodsche leerlingen alleen nog maar les
mochten krijgen van Joodsche docenten. Deze maatregel werd al vermoed
vanaf mei, toen de wethouder van Onderwijs – via een geheime missive - de
schoolbesturen beval het aantal joodse leerlingen op te geven. Pas vlak voor
de vakantie kregen leerlingen en ouders daar lucht van omdat Rector Bruijn
formulieren moest uitdelen waarop joodse ouders moesten aangeven of ze
joodse voorouders hadden. Dat deed hij met duidelijke tegenzin: “Hij zag eruit
als een lijk, doodsbleek, gejaagd en plotseling verouderd.”(Hanny Michaelis,
leerlinge op dat moment net geslaagd, in Lenteloos voorjaar, een selectie uit
haar dagboeken). Door deze maatregel verdwenen 53 van de 239 leerlingen.

Dreiging van opheffing van het Vossius
Door deze plotselinge vermindering van het aantal leerlingen kwam het Vossius in
de problemen. Voor de oorlog al had de socialistische wethouder Boekman het
bestaan van een onderwijstype als het gymnasium al in twijfel getrokken. Hij wilde
het Vossius veranderen in een gemengd lyceum. Rector Bruijn had hem toen
kunnen overtuigen van het nut van het gymnasium. Maar nu (begin ’42) kwamen
die plannen weer tevoorschijn. Dit werd veroorzaakt door het vertrek van de joodse
leerlingen, het wisselrooster, het terugtrekken van leerlingen van wie de
onbemiddelde ouders een gymnasium niet aandurfden en ook de slechte
bereikbaarheid van de school door het gebrek aan tramverbindingen, terwijl ‘ook
het rijwiel en de schoenen niet meer de goede diensten kunnen verleenen” die men
was gewend (aldus de Curatoren van het Vossius in een brief aan wethouder Smit).
Er werd nog een jaar respijt beloofd, maar op 13 januari 1943 meldden de kranten
dat het Vossius zou worden opgeheven. De klassen van het Vossius zouden in het
nieuwe lyceum opgaan. Het regende protesten: de Bond van
Vossiusgymnasiasten wees op het bloeiende clubleven en bijna alle ouders
ondertekenden een brief waarin werd gewezen op de ‘voortreffelijke reputatie’ van
de school in wetenschappelijke kringen: ‘een traditie is ontstaan die slechts een
levende kan blijven, indien de bron, waaruit zij voortvloeit, blijft bestaan.’ De
wethouder liet zich overtuigen en besloot de sluiting uit te stellen. Van uitstel kwam
uiteindelijk afstel, hoewel de gemeente Amsterdam in de jaren ’80 van de vorige
eeuw nog een poging deed om het Vossius op te heffen door het te laten fuseren
met tal van andere scholen uit Zuid. Hierover hopelijk ooit in een volgende
Nieuwsbrief.
Er waren ook nog andere problemen: in de winter van 1941-1942 was er
brandstofgebrek. Elektrische kachels waren verboden: in de school mocht het niet
warmer zijn dan 15 graden. Daarom werd regelmatig het rooster aangepast en
werd er soms vrij gegeven.
Bovenstaand verhaal over het ontslag van de joodse leraren, de reacties van de
leerlingen daarop, de wisselroosters en het bij ‘elkaar inwonen’ van scholen moeten
hun weerslag hebben gehad op de leerprestaties van de leerlingen. Er is in ieder
geval één klacht ingediend. Het gaat om een vader van twee zoons die beiden op
het Vossius zitten. Zijn oudste zoon zit in het examenjaar, zo blijkt uit de brief.
Aan hem werd in het schooljaar 1940-1941 geen diploma uitgereikt. Het staat er
niet met zoveel woorden, maar waarschijnlijk behoorde hij tot de 8 gezakte
kandidaten van in totaal 40 leerlingen die examen deden. Daarnaast zijn er 25
herexamens opgelegd.
Hoe komt dit, vraagt de vader zich af, in een brief van 8 juli 1941: “Tengevolge van
de oorlogsomstandigheden heeft bovengenoemd gymnasium (i.c, het Vossius)
sinds Mei 1940 halve schooldagen, d.w.z. òf ’s ochtends of ’s middags wordt
lesgegeven. Het onderwijs heeft door deze regeling ernstig geleden.”
Daar kwam nog bij dat de examenresultaten van het Vossius in vergelijking met die
van het Barlaeus nogal pover waren.
De vader kijkt ook naar de schoolcarrière van zijn zoon. Nooit is hij blijven zitten.
Nimmer heeft hij een herexamen gehad, nooit een extra taak. Zijn zoon is een
gewone ‘middelmatig goede leerling, oplettend, rustig en bescheiden’. Tot aan het
eindexamenjaar verliep alles naar wens. Maar door de slechte schooltijdenregeling
zijn het juist leerlingen van de zesde klassen, meer dan de overige leerlingen,

gedupeerd: “Zij hebben de stof niet onder de knie gehad, de minder goed
gedisponeerden werden slachtoffer”. In die tijd was het de wethouder die de vader
beantwoordde en ongelijk gaf. Sommige klachten waren terecht, maar volgens hem
ging het meer om een examenpsychose bij de betreffende leerling. Navrant is wel
dat een tweede ouder die klaagde, de heer Stadler wel gelijk kreeg. De afwijzing
was volgens pa te wijten aan een vijandige houding ten opzichte van een Duitser.
Zijn dochter kreeg wel het recht op een aantal herexamens.

Bijzondere gebeurtenissen: 2018-2019:
Maart 2019: Jonathan Kellogg (nu klas 6) behaalde de finale van de prestigieuze
debatwedstrijd van Oxford University. Dat is uniek want nog nooit eerder stond een
niet-Engelstalig team in de finale van het meest prestigieuze Angelsaksische
scholierentoernooi.
Jonathan werd bovendien de beste novice spreker van het hele toernooi. Aan de
finaledag deden 238 sprekers mee. Jonathan is er zelf nog beduusd van: ‘Ik had
samen met mijn debatpartner Elian nooit verwacht dat we zo hoog zouden eindigen.
Elke keer als we weer een ronde hadden gehaald, dachten we: nu zal het wel voorbij
zijn.’ Dat ze het tot de finale hebben gebracht is bijzonder, want Oxford wordt
traditioneel gedomineerd door deelnemers afkomstig van privéscholen met Engels als
moedertaal en met meer dan vijf jaar debattraining. Jonathan plaatste zich al eerder,
evenals Rifka uit klas 6, voor de selectie die Nederland eind juli vertegenwoordigd op
het WK debatteren in Sri Lanka.
September 2019: Bovengenoemde leerlingen Rifka en Jonathan hebben met hun
team hebben het internationale debattoernooi ‘Mini Worlds’ gewonnen. Het is voor het
eerst dat een Nederlands team deze prijs ontvangt.

Het toernooi is een van de meest prestigieuze internationale debattoernooien voor
scholieren. Nationale teams uit o.a. Australië, Engeland, India en Wales kwamen van
18 tot 21 juli bij elkaar in Chennai, India om te debatteren over actuele onderwerpen.
De debatten gingen over o.a. Iran’s nucleaire programma, social media en
huisvesting.
Na 6 rondes behaalden Jonathan, Rifka en hun teamgenoten de halve finales, waar
zij wonnen van Nieuw-Zeeland. In de finale versloegen zij uiteindelijk een team uit
Hong Kong.
Deelname aan het toernooi was ter voorbereiding op de Wereldkampioenschappen
Debatteren voor Scholieren, die binnenkort plaatsvinden in Bangkok, Thailand.

Maart 2019: Stichting Anak zet zich in om studiebeurzen voor kinderen uit de
allerarmste gezinnen in de sloppen van Bacolod (Negros) te bieden, opdat ze een
eerste stap op weg naar een betere toekomst kunnen zetten. Afgelopen
meivakantie hebben 12 leerlingen uit klas 4 en 5 de Filipijnen bezocht om te zien
wat dit voor deze kinderen betekent.
Afgelopen donderdag 28 maart was er een benefietavond georganiseerd door de
deelnemende leerlingen en met succes! Het avondvullend programma bestond uit
een overheerlijk Oosters diner, dat werd bereid onder supervisie van Sita Remesar.
Het diner werd ondersteund door een afwisselend muziekprogramma en afgesloten
met een spectaculaire veiling! Gelegenheids-veilingmeester Cees van der Laan
wist met zijn humoristische en opzwepende stijl velen te verleiden tot bieden. Dit
alles heeft ertoe geleid dat er op de benefietavond met de veiling het
duizelingwekkende bedrag van € 2220,- is binnengehaald! Het bedrag zal worden
aangevuld met de opbrengst van het diner en eerdere opbrengsten uit donaties.
Het totaalbedrag zal tijdens ons bezoek aan Bacolod officieel aan de stichting
worden overhandigd.

Mei 2019: Onze docente geschiedenis, mevrouw Barendse is samen met 5
anderen genomineerd voor geschiedenisleraar van het jaar.
Een prijs die het Rijksmuseum, in samenwerking met NTR en Nationaal Archief, dit
jaar voor de zesde keer uitreikt. De kanshebbers zijn geselecteerd door een vakjury
onder leiding van journalist en presentator Noraly Beyer. De winnaar van de titel
Geschiedenisleraar 2019 wordt op 9 november in het Rijksmuseum
bekendgemaakt.
September 2019: De Romereis is weer voorspoedig verlopen. Voor de
oudgedienden onder ons: de leerlingen zitten niet meer in het klooster bij de Ste
Andrea della Valle, maar in hotels bij Termini. Andere opvallende verandering: Frits
Partouns, hoewel als docent nog krachtig aanwezig, was als begeleider en
spiritueel leider niet mee.
Data 2019-2020:
1 december: Winterconcert
23 januari:
Open Avond voor groep 8 en hun ouders 25 januari:
Open
ochtend
29 januari:
Lesmiddag voor achtste groepers
5 februari:
Profielwerkstukwedstrijd, 20.00 uur in de aula, iedereen van harte
welkom
2 t/m 13 maart: Aanmelden nieuwe leerlingen
7 en 8 maart: Café Chantant
23 maart ev: Culturele week
30 maart ev: Talenreizen
7 t/m 20 mei: Centraal Examen
5 juni:
Onderbouw toneel
Datum Vossiuslezing (maart of april) volgt nog
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