
Hartkatern van De Vrije School Den Haag |  Herfst 2015  | Jaargang 2



Acht vreemde letters waar ik zo vertrouwd mee ben
Als moedervlekken, sproeten op mijn huid
Zij dansen met me mee 
Zwarte punten achter mijn meningen

Jouw zoekende vrijheid, 
gesmokkelde vrijheid, 
schreeuwende vrijheid,
Gezonken vrijheid, en aangespoelde vrijheid
Jouw vrijheid wankelt op golven
Een onoverbrugbare zee

De gelukszoeker,
op de vlucht voor alles wat vrijheid bedreigt

Mijn vrijheid is bang voor vreemdelingen
Mijn vrijheid is bang voor hen die hopen op beter
Mijn vrijheid sluit anderen buiten

Dit is mijn vrijheid
Maar mag ik jouw vrijheid varend 
naar een eiland van hoop
Laten zinken

Dit is mijn land
Maar is de lucht die ik inadem van mij
Mijn vrijheid reikt tot waar de jouwe nooit begon
Als ik mijn mening bijstel, 

kan ik dan mijn moedervlekken

Met jou delen?
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helaas te maken met lotingen respectievelijk wachtlijsten. In
toenemende mate wordt gezocht naar mazen in de wet om te
kijken of er niet toch nog een mogelijkheid is om een nieuwe
school te starten. Zo zijn in dit jaar twee nieuwe vrijeschool-
klassen in Delft in het voorgezet onderwijs gestart onder de
verantwoordelijkheid van een openbare school, zijnde het
Grotius. Wij hechten aan een uitbreiding van de beschikbaar-
heid van vrijeschoolplekken, dat is mede de reden waarom wij
hier onze medewerking aan hebben verleend. Dit blijkt onder
meer uit een detachering van twee leerkrachten aan dit nieu-
we initiatief: op deze wijze hopen we dat een vergelijkbare
kwaliteit gerealiseerd kan worden.
Ook landelijk wordt de vrijeschoolbeweging in toenemende
mate serieus genomen. Tekenend was de laatste mini-confe-
rentie van de vereniging voor vrijescholen in juli. Na een pre-
sentatie van het onderzoek naar de oorzaken van de groei van
vrijescholen en een schets van de onderwijsontwikkelingen
door professor Monique Volman werd een Manifest aangebo-
den aan de commissie Platform 2032. Deze commissie
onderzoekt hoe het onderwijs de leerlingen van nu kan voor-
bereiden op de wereld van 2032. Er was een aantal
Kamerleden uitgenodigd om te reageren op de presentaties.
Kamerleden hebben het meestal druk en met een beetje ge-
luk komt er één van de Kamerleden opdraven. Tot verrassing
van henzelf waren er zes Kamerleden aanwezig (Karin Straus
(VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Michel Rog (CDA), Paul
van Meenen (D66), Roelof Bisschop (SGP) en Jasper van Dijk
(SP)), die zich vervolgens zeer positief uitlieten over de visie op
het onderwijs van vrijescholen en de vasthoudendheid aan die
visie. 
Het genoemde onderzoek “kiezen voor vrijeschool” is te vin-
den op  de site van de vereniging voor vrijescholen www.vrije
scholen.nl/kiezen-voor-de-vrijeschool/#.Vef0KxH75lY).
Anders dan soms wordt vermoed, heeft slechts 22% van de
geënquêteerde ouders van kleuters ervaring met de vrije-
school, voor 78% is dat niet het geval. Circa 67% van de ou-
ders kiest voor de vrijeschool omdat deze niet uitsluitend ge-
richt is op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarbij zou
97% van de opnieuw voor de vrijeschool kiezen. 
Landelijk blijkt dat 38% van de leerlingen in het VO van een
vrijeschool komt. Zij kiezen opnieuw voor de vrijeschool omdat
ze al op de vrijeschool zaten (58%), omdat de school een goe-
de sfeer heeft (44%) en de leerling zich op de school creatief
kan ontplooien (33%). Voor onze school ligt dit percentage
aanzienlijk hoger: circa 80%-90% kiest voor de bovenbouw.
Dit verschilt wat per jaar. Leerlingen die de keuze gemaakt
hebben zijn positief over hun school: 98% wegens de kunst-
zinnige vakken, 96% omdat het er fijn is en 94% omdat zij zich
thuis voelen.
Ondanks alle positieve berichten is de vrijeschoolbeweging
landelijk gezien nog klein: inmiddels iets meer dan 1% van al-
le leerlingen zit op een vrijeschool. Het zal dus ook de komen-
de periode moed blijven vergen om voor onze idealen op te
komen en onze kwaliteiten zichtbaar te maken. Een mooie uit-
daging, waarbij Michaël ons tot inspiratie kan zijn.

Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang. Traditiegetrouw
staat aan het eind van september de moed centraal in de
school: aartsengel Michaël wil een ieder daarbij tot voorbeeld
zijn. Leerlingen hebben moed nodig om hun individuele kracht
te mobiliseren. Mensen hebben soms moed nodig om hun ei-
gen mening te geven, zeker als die niet tot de mainstream be-
hoort. Moed en kracht kunnen ook geput worden uit de oogst
van de zomer om de donkere winter door te komen. 
Het zit vrijescholen in deze tijd mee: de aandacht in de media
is indrukwekkend positiever dan enkele jaren geleden. Circa
vijf jaar geleden moest je op menig verjaardagsfeestje nog uit-
leggen wat een vrijeschool is, of je moest tal van misverstan-
den of vooroordelen wegnemen. Tegenwoordig krijg je vaak
ruim baan om te vertellen wat er zo mooi is aan onze school.
Deze positieve aandacht vertaalt zich ook in de groei van het
aantal leerlingen. In het verleden vielen sommige klassen nog
wel eens wat klein uit, tegenwoordig wordt alle beschikbare
ruimte zo optimaal mogelijk benut, waardoor binnen de peda-
gogische grenzen zo veel mogelijk belangstellenden een plek
op onze school kunnen vinden. In 2008 waren er 398 leerlin-
gen op de Abbenbroekweg, in 2015 zijn dit er 468: een groei
van 70 leerlingen, een groei van 18%. In 2006 waren er 565
leerlingen op de Waalsdorperweg, nu zijn dit er 748. Met 183
extra leerlingen een groei van 32%. Voor beide scholen is huis-
vesting technisch een eindpunt bereikt: verdere uitbreidingen
lijken niet goed mogelijk binnen de huidige infrastructuur.
Daarbij vraagt een dergelijke groei ook veel van de gemeen-
schap, waardoor ook grenzen gesteld moeten worden. Zowel
op de Waalsdorperweg als op de Abbenbroekweg hebben we

TEKST ARTHO JANSEN, BESTUURDER ST. VR IJESCHOLEN ZU IDWEST NEDERLANDBestuursblik

Michaeli-Stimmung
Natur, dein Mutterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen
Und meines Willens Feuermacht,
Sie stahlet meines Geistes Triebe,
Dass Sie gebaren Selbstgefuhle,
Zu tragen mich in mir.

Rudolf Steiner

Moed moet
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Met veel plezier heeft onze school
een bijdrage mogen leveren aan de
Prinsjesdag viering in de Grote Kerk
in Den Haag. Deze viering wordt elk
jaar gehouden op de ochtend van
Prinsjes dag. 

Onze leerlingen waren mooi gekleed in wit overhemd met
zwarte broek en daarbij knalblauwe sokken! Zij mochten
de bijeenkomst afsluiten met een kunstzinnige bijdrage
waarin een drietal elementen samenkwamen. Het was aan
Stefan Woudenberg om de mensen in beweging te bren-
gen. Met vier verschillende geluiden creëerde hij, samen
met het publiek, een klinkende zee. In deze bruisende zee
die alles en iedereen met elkaar verbindt, klonk een drie-
stemmig Indianenlied, gezongen door diverse leerlingen.
Jasmijn Burger improviseerde daarop met haar viool op de
klanken van het lied. Tot slot droeg Ika Schwander een ge-
dicht voor dat door haarzelf en klasgenoot Bart Grijsman
was geschreven. Hun woorden, die hiernaast staan afge-
drukt, maakten een voelbare indruk op de aanwezigen.
Zoals bekend is de derde dinsdag van september van
oudsher een belangrijke ceremoniële dag, waarop het re-
geringsbeleid wordt gepresenteerd. Voorafgaand hieraan
wordt er sinds de jaren zestig de Prinsjesdagviering geor-
ganiseerd. De organisatie is in handen van een aantal lan-
delijke en Haagse religieuze en levensbeschouwelijke 
organisaties. Aanvankelijk werd deze bijeenkomst geor -
ganiseerd door de Nederlands Hervormde Kerk. Sinds 16
jaar heeft deze viering  echter een interreligieus karakter.
Het is een gebedsdienst om de zegen af te roepen over
het nieuwe Parlementaire jaar. 

Bij deze viering waren ongeveer 1000 mensen aanwezig,
waaronder leden van de Eerste en Tweede Kamer, het ge-
meentebestuur en de Raad van State.
De school was uitgenodigd omdat vanuit onze visie niets
of niemand wordt buitengesloten en onze school vanuit
haar achtergrond een verbindende functie heeft in de
maatschappij.
Het thema van dit jaar was: Van eiland naar wij-land. Er
waren diverse sprekers, er was muziek, koorzang en dans
uit allerlei vertegenwoordigingen van onze maatschappij:
Hindoes, Joden, Humanisten, Christenen, Bahá’i, Brahma
Kumaris, en Boeddhisten.
Wij zijn trots op deze bijdrage van onze leerlingen!

TEKST RAOUL BOESTEN - LEERKRACHT MUZIEK

Noot van de redactie:

Via de link https://youtu.be/c5FBhXO6cFI is een impressie te zien.



Prinsjesdagviering 
2015
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Moed schreeuwt ons toe. Op het station de aankondiging van
het nieuwste boek van Brené Brown ‘Sterker dan ooit’:

Dr. Brené Brown is professor aan de universiteit van Houston
waar ze jarenlang onderzoek deed naar imperfectie, kwets-
baarheids, moed, authenticiteit en schaamte.
In haar boek ‘De moed van imperfectie’, pleit de auteur voor
het volgende: “Laat gaan wie je denkt te moeten zijn.”
Zij moedigt je aan te onderzoeken hoe compassie, moed en
verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen.
In het voorwoord schrijft de auteur: “Op een liefdevolle manier
je eigen verhaal onder ogen zien, is het moedigste wat je ooit
zult doen”. Zij ziet een bezield leven als een proces als een le-
venslange reis. Moed, zegt Brown, klinkt prachtig, dat is losla-
ten wat anderen van ons vinden en dat is voor ‘de meesten
van ons doodeng’.
Het is niet altijd makkelijk om een moedig leven te leiden. En
het is onvermijdelijk dat we uiteindelijk zullen struikelen.
Opstaan na een val is dé manier waarop we in de praktijk
brengen met hart en ziel te leven. In de introductieweken van
de zevendeklassers houden we ons bezig met de binnen en
buiten wereld. Gezamenlijk zeggen we met alle zevendeklas-
sers de spreuk: “Ik zie rond in de wereld”. Het gemoed en de
dapperheid worden aangesproken in verschillende werkgroe-
pen met diverse werkvormen. We hebben o.a. een werkgroep
van Welles/Nietes, waar de leerlingen in de besloten klas on-
der leiding van twee begeleiders hun eigen verhaal vertellen.
Dapper is het om bv. je pestverleden te delen met je klasge-
noten. (De reis met je nieuwe klas te gaan maken?). We gin-
gen ook naar het Humanity House waar je kunt ervaren hoe
het is om huis en haard te verlaten.
Sommigen beleven dit als angstig en maken door wat vele
vluchtelingen nu in Europa doormaken. Na afloop zijn ze toch
opgelucht dat ze de tocht in het museum hebben gemaakt.
In de zevende klas hebben we het tijdens Geschiedenis over
de ontdekkingsreizigers.
De Portugese zeevaarders waren bang voor de zeeën voorbij
Kaap Bojador. De zee zou er kokend heet zijn. Er zouden
woeste meerkoppige zeemonsters wonen. Het varen zou er
niet mogelijk zijn. En er zou niets te vinden zijn op het land. 
Gil Eanes slaagde er met zijn tweede reis pas in om naar Kaap
Bojador te gaan. Een moedig besluit van kapitein en beman-
ning. Hendrik de Zeevaarder stond erop dat hij deze reis
ondernam. Op zijn terugreis van Kaap Bojador nam Gil Eanes
‘De roos van Jericho’ mee. Deze roos wordt ook wel ‘opstan-

dingsroos’ genoemd. Als je het plantje op het water legt, gaat
het zich ontvouwen. 
Net als voor de bemanning op een schip is er voor de leerlin-
gen in de eerste klas van de Middelbare School veel nieuw.
Hoe stel jij je op? Moedig jij jezelf aan? Verschuil jij je achter
een veilig groepje? Durf je te vallen?  Sta je op?
In ‘De kracht van kwetsbaarheid’ van Brené Brown schrijft zij
dat voor dit boek haar grootste inspiratiebron een toespraak
van Theodore Roosevelt was. De toespraak die hij hield op 23
april 1910 aan de Sorbonne in Parijs. De passage is bekend
als ‘De man in de arena’.

‘Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst
waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad
beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena
staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich
kranig weert;
Die fouten maakt en keer op keer tekortschiet,
Omdat dat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;

die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot en-
thousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft
voor de goede zaak;

die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootste ver-
richting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elke
geval grote moed heeft getoond…’.

Je zou de zevende klas kunnen zien als de ‘pre-moedige pe-
riode’ waarin moedervaringen en moedoefeningen centraal
staan. En de achtste klas zou je kunnen noemen de ‘moedige
periode’ met o.a. survival en het kruipen door smalle grotten
zowel in de uiterlijke wereld als de innerlijke wereld. Dit om je
voor te bereiden op de groei naar jonge volwassenheid.

Tenslotte uit de ‘Moed Gedichten’

Moed is toch die ene stap
Wanneer je vreest te vallen.
Moed is toch die ene grap
vertellen als de stilte is gevallen.

oed!M

TEKST BRIGY LOOYSCHELDER - LEERKRACHT PRAKTISCHE STROOM
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oed
Daar zitten ze dan de eerste dag, 30 nieuwe
kinderen in de 7de klas. Verwachtingsvol, licht
gespannen, een beetje zenuwachtig, maar
ook nog onbevangen voor de nieuwe wereld
waar ze ingestapt zijn. Een nieuwe school, een
ander gebouw, onbekende klasgenoten en
voor sommigen een ander schoolsysteem. Is
hier moed voor nodig?

Het bijzondere aan het woord MOED is dat het twee beteke-
nissen heeft. Allereerst is daar de bekende betekenis van on-
verschrokkenheid en dapperheid. Alsof we iets moeten over-
winnen bij hetgeen we aan het doen zijn. De andere betekenis
is die van het binnenste van de mens, wat we vaak gemoed
noemen. Over beide betekenissen ga ik, aan de hand van de
7de klas leerlingen die nu elke dag voor mij zitten, schrijven
wat moed met hen doet.
In het begin van het schooljaar sta ik elke dag even stil bij wat
de volgende dag gaat brengen. Het rooster wordt besproken,

wat is het huiswerk, wat moet je meenemen (en vooral wat je
niet mee moet nemen!), hoe maak je het huiswerk, wat kan er
als verrassing gebeuren. Dat laatste leidt tot prachtige ge-
sprekken, want in al zijn onzekerheid komt de leerling op aller-
lei mogelijke verrassingen, vaak ingegeven door dat wat er
fout kan gaan. Slechts zelden komen er zaken naar voren die
zouden kunnen gebeuren als iets goed loopt. Een voorbeeld
hiervan is het volgende: ik had verteld dat we de volgende dag
gymnastiek zouden hebben en dat de leerlingen dus hun

M



gymkleding mee moesten nemen. De volgende dag bleken
drie leerlingen hun gymkleding niet bij zich te hebben. Ze had-
den op het rooster gezien dat ze LO hadden en wisten niet
wat het betekende, dus hadden ze niets meegenomen.
Het toont aan dat de 7de klas leerling in een gemoedstoe-
stand zit waarin het nog geen richting weet te geven aan hoe
het moet handelen als het onbekend is. De leerling zit dan in
een soort vacuüm, waarin het aan de ene kant het vertrouw-
de en bekende moet loslaten en aan de andere kant het on-
bekende aan moet gaan. “te groot voor een servet en te klein
voor het tafellaken”. Ze zijn op een leeftijd dat ze heel graag
vooruit willen kijken en zelfstandig willen zijn. 
Aan de ene kant is er een verlangen om al deel uit te maken
van een wereld die nog niet de hunne is, zeker ook gestimu-
leerd door de vele voorbeelden die op zo’n school rondlopen.
Oudere leerlingen die even een zaal met 150 leerlingen komen
toespreken of bij de opening van het parlementaire jaar voor
de leden van de Staten-Generaal musiceren en een gedicht
voordragen ( https://youtu.be/c5FBhXO6cFI ). Aan de andere
kant zijn ze nog klein en onzeker, vallen ze nog terug op de vei-
ligheid van het vertrouwde. 
Als centraal thema van de 7de klas komen de leerlingen in
aanraking met de ontdekkingsreizigers. Mannen die onver-
schrokken het onbekende tegemoet gingen op zoek naar
nieuwe werelden. Daar was ook moed voor nodig, het losla-
ten van het bekende en het nieuwe tegemoet treden. Dat is
het soort moed dat ook staat voor onverschrokkenheid en
dapperheid, zoals de leerlingen dat ook tegen komen.

We zijn met de klas o.a. naar de Haagse Markt geweest. Ze
moesten een interview houden met een marktkoopman/
vrouw en een voor hen onbekende groente of vrucht kopen.
Hierover moesten ze dan later een spreekbeurt houden. Bij de
spreekbeurten is dan goed te zien wie de moed heeft om met
het onbekende aan de slag te gaan. Niet alleen het leren ken-
nismaken met de groente of de vrucht (heb je het geproefd, is
er voor ons ook iets om te eten?), maar vooral ook het kun-
nen spreken voor de klas. Sommige vonden dit spannend en
kwamen niet veel verder dan het voorlezen van hun aanteke-
ningen, anderen durfden al vrij te spreken en de klas in te kij-
ken. Voor beide is moed nodig en dat hebben ze ook laten
zien. 

Zoals bij de ontdekkingsreizigers beide vormen van moed
aanwezig waren, zo is dat ook voor de leerlingen van de 7de
klas. Om met moed om te gaan is het nodig dat je vertrouwen
hebt in jezelf en de mogelijkheden van je omgeving krijgt om
het te tonen. Niet alleen in de krachtige momenten dat het
goed gaat, maar vooral ook op die momenten dat je twijfelt of
onzeker bent. Als je leert om dat te kunnen laten zien, liggen
er vele mogelijkheden om een volgende stap in de ontwikke-
ling te zetten. Het is aan ons, als school, als ouders/verzor-
gers, als individuele leerkracht, om de omstandigheden te cre-
ëren waarbinnen de leerling zich kan ontwikkelen om de beide
betekenissen van moed zich eigen te maken en verder te
groeien. Niet alleen in deze leeftijdsfase, maar altijd in het le-
ven. Moed moet!

9

TEKST WOUT BALSMA - LEERKRACHT MIDDENBOUW
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De bus remde af. Eindelijk. De portieren openden zich.
Iedereen pakte zijn of haar rugzak en stapte naar buiten. We
keken om ons heen, en er viel een moment stilte. Je realiseert
je dat je door een raam eigenlijk de omgeving helemaal niet tot
je kunt nemen. Zoals het op elk kamp gaat, werd kort hierna
ook de bagageruimte ontgrendeld, en kwamen er tientallen
koffers en tassen tevoorschijn. Nou, hier gaan we dan maar
weer. Alle kampeerbenodigdheden voor een volle klas bijeen
genomen, dat is toch wel een behoorlijke hoeveelheid. Met
een rugzak op je rug, een grote tas in de ene hand, en een
koffer in de andere hand, strompelden we met z’n allen over
een oneffen pad richting het kampeerveld. 

Na een korte instructie is het dan zo ver: de tent opzetten. Per
vijf/zes leerlingen was er een grote tent geregeld. Op een of
andere manier gaat het bij sommigen altijd van een leien dak-
je, terwijl anderen niet eens weten welke staaf in welk onder-
deel geschoven moet worden. Tenten opzetten is toch wel iets
waar je even de tijd voor moet nemen, zeker in de vreselijke
hitte die we moesten doorstaan. Toch had iedereen na zo’n 40
minuten de tent min of meer opgezet en daarin hun eigen
plekje wel veroverd. 

Toen de avond viel gingen we op pad. Met de hele klas verlie-
ten we het kampeerterrein en traden het bos binnen. We lie-
pen gestaag door de schemering via een loof-, en dennenbos
totdat we uitzicht kregen op een prachtige plas: het

Klompven. We waren hierheen gekomen om kennis te maken
met het gebied en om de basis van landmeten uitgelegd te
krijgen. Het Klompven is niet natuurlijk ontstaan, het is tot
stand gekomen door zandwinning ten behoeve van de aanleg
van de A50. Nadat we een wandeling hadden gemaakt om dit
meer kwamen we erachter dat het een vrij aparte vorm had.
In de verte had het iets weg van een lemniscaat. Toen de zon
bijna onder ging kwamen we weer terug bij onze tenten. Toch
was het wel een succesvolle dag geweest. Maar bij de nacht
die volgde werd de vrolijke stemming enigszins overschaduwd
door regen. Hevige regen.

In de dagen die volgden stond de activiteit landmeten cen-
traal. Met behulp van geavanceerde meetinstrumenten zoals
de theodoliet hebben we afstanden, hoeken en hoogtes van
het Klompven nauwkeurig bepaald en opgeschreven voor na-
der onderzoek. Uiteindelijk, op de laatste dag, hadden we zo-
veel informatie verzameld over de omgeving dat we een kaart
konden tekenen van het meer, het bos en allerlei overige fei-
ten. Dit deden we niet op het kampterrein, maar in een groot
Oudhollands gebouw, waar we in tweetallen de kaart moesten
ontwerpen.

Het was de laatste avond van het schoolkamp. Eigenlijk zag
iedereen het al aankomen: een dropping. De klas werd ver-
deeld in vier groepen die allemaal op een ander punt in
Herperduin werden achtergelaten, en die vervolgens de weg

Schoolkamp 

Landmeten
TEKST BART GRIJMANS - KLAS 11.3
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zelf terug moesten vinden. Het was ongeveer 11 uur toen ie-
dereen was gedropt. In de achter cabine van een busje waar-
van de ramen geblindeerd waren werden de groepen één voor
één vervoerd naar een uithoek van het bos. Het was heel don-
ker in het busje. De rit van ongeveer 5 minuten remde we af.
We stapten uit, en we hadden eigenlijk maar één keuze: deze
onbekende omgeving ingaan en het donker trotseren. Om een
uur of 2 had iedereen de desbetreffende plaats teruggevon-
den, niet ver van het Klompven. We sloten het kamp af met
een groot kampvuur. In de ochtend die volgde was het een
kwestie van alles inpakken, afscheid nemen, en met de bus
wederkeren naar de Vrije School in Den Haag.
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Ze wilde als kind al lerares worden, je kunt
haar wakker maken voor chocoladetruffeltaart
en ze zegt om de nanoseconde woorden als
gekkenhuis, niets meer aan doen, hatseflats. 
Renée Lelieveld is een nieuwe docente Frans
op onze school. Na een paar lessen Frans wil-
den we wel wat meer over haar weten en
zochten we haar op buiten de les.

Vragen
Hoe was uw jeugd?

“Tot mijn 14e had ik een fijne, rustige jeugd. We gingen veel op
vakantie in Frankrijk waar ik al heel jong Frans leerde praten,
mijn vader was ook leraar Frans en hij begeleidde me hier vaak
in. Ik heb een vriendin die ik al sinds mijn eerste ken, met haar
heb ik heel veel schooltje gespeeld, maar we speelden ook
graag met Playmobil en barbies. Ik zie deze vriendin nog
steeds... Na mijn 14e werd het een beetje crisis thuis vanwe-
ge de scheiding van mijn ouders.”

Wat heeft u gestudeerd en hoe ervaarde u het
studentenleven?
“Ik heb eerst Zweeds gestudeerd, aan de universiteit van
Amsterdam en daarna Frans aan dezelfde universiteit. Daarna
heb ik nog de eerste- en de tweedegraads bevoegdheid ge-

haald bij de Lerarenopleiding. Ik heb best lang gestudeerd en
was altijd heel ambitieus en gedreven. Ik heb nooit hertenta-
mens hoeven doen, achteraf denk ik wel eens: ik had mis-
schien ook wel eens een beetje gek mogen doen, maar ja…
dat heb ik dus niet gedaan, ik was altijd heel braaf.”

Wat heeft u na uw studie gedaan?
“Nou… ik ben tijdens mijn studie al gaan lesgeven, toen was
ik pas 21. Het Segbroek College had een leraar Frans nodig,
ik heb er vervolgens 13 jaar gewerkt tot afgelopen zomer. Ik
heb altijd Franse les gegeven in het voortgezet onderwijs.” 

In gesprek met 

Renée Lelieveld

Renée in het kort
Geboortejaar: 1980
Sterrenbeeld: Maagd
Lievelingseten: “Het liefst chocoladetruffeltaart of saté van 

de chinees met kroepoek! Eigenlijk ge-
woon alles waar je dik van wordt!”

Stopwoorden: Nanoseconde, gekkenhuis, niets meer aan
doen, hatseflats, buitengewoon enz.

Favoriete quote: I choose the rest of my life, to be the best 
of my life.

TEKST LIEVE VAN DAM EN ELIZA GERRETSEN - KLAS 10.3
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Hoe kwam u op deze school te werken?
“Een oud-collega wees me erop dat hier een vacature was.
Toen heb ik gebeld, alleen de vacature was eigenlijk te klein. Ik
was in dat gesprek daardoor ook heel open en los omdat ik
dacht; nou ja, ik kan hem eigenlijk toch niet aannemen want
hij is te klein voor wat ik nodig heb om mijn geld er mee te ver-
dienen. Juist daardoor werd het denk ik een heel prettig ge-
sprek. Tijdens de sollicitatie kwam ik bovendien mevrouw
Collette tegen, met wie ik meteen een klik had. Het leek me
een fijne collega. Als kind heb ik op Montessori en Dalton
scholen gezeten, dus ik ben er wel aan gewend wat verder te
kijken dan alleen regulier onderwijs.”

Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van uw
werk?
“Uhm… je bent altijd met mensen bezig en dat is nooit saai.
Er zijn altijd nieuwe impulsen en ik werk met jonge mensen,
dat houdt je ook jong. Dat is allemaal heel leuk! Het nadeel van
dit werk vind ik de lange zomervakantie. Een ander nadeel is
dat dit vak best veel van je vraagt. Maar het is zwaar en inte-
ressant tegelijk.”

Wat doet u buiten uw werk?
“Ik woon alleen samen met mijn viervoeter op dit moment …
Een rare hobby van mij is dat ik beesten borduur. Op dit mo-
ment borduur ik een alfabet, ik ben nu geloof ik bij de V en ik
ben er al ongeveer tien jaar mee bezig! Echt een gekkenhuis
is het. Verder heb ik niet echt hobby’s. Wel houd ik veel van
zingen, dat vind ik echt heel leuk!”

Hoe denkt u dat uw leven eruit ziet over 10 jaar?
“Ik hoop dan wel kinderen te hebben en een relatie mag ook
wel weer eens… En ik denk dat ik dan nog wel op school
werk, misschien zou ik binnen school nog iets anders willen
proberen, wellicht iets als conrector of coördinator of zoiets,
maar dat kan ook na die 10 jaar nog.”

Onlangs was de wielerronde van Ede, met onder
andere een criterium van 40 km bestaande uit 42
rondes voor de categorieën nieuweling dames, ju-
nioren dames en amateur vrouwen. Onze leerling
Gaby Gieskens uit klas 9 van de praktische
stroom is nummer 1 geworden van dit criterium. In
totaal was dit maar liefst haar 4e overwinning van
het wegseizoen 2015.
Gaby begon met fietsen in 2008, toen ze 8 jaar
oud was. Destijds mocht ze een keuze maken tus-
sen paardrijden of fietsen, het werd fietsen in na-
volging van haar vader en broer Nikki Gieskens
(oud-leerling) die allebei ook fervente fietsers zijn.
Gaby werd lid van de wielerclub van haar vader: de
Pedaalridders, maar heeft zich intussen aangeslo-
ten als eerstejaars nieuweling dames bij Restore
Cycling omdat er bij haar oude club geen dames
meer zaten. Gaby traint vier dagen per week en
probeert ieder weekend twee wedstrijden te fiet-
sen. Voor Gaby is het fietsen inmiddels een uit de
hand gelopen hobby en is het, naast de gezellig-
heid van de club, het liefste wat zij doet.
Wielrennen is haar lust en haar leven, als Gaby de
kans krijgt zou ze graag prof willen worden in de
toekomst.

*(Een criterium is een korte wielerwedstrijd waarbij de afstand
zelden langer is dan 100 km, hier komt dan ook de uitdrukking
‘rondje om de kerk’ vandaan.)

U moet zo snel mogelijk 
1 van de 2 kiezen…

Blauw of roze? “Roze, gewoon een
beetje meisje meisje?!”
Zonnebril of paraplu? “Ja, zonnebril 
natuurlijk, dat is een goed teken!”
Films of series? “Series! Heel verslavend!
Homeland, Borgen, The Killing, The
Bridge, geweldig!”
Nagellak of lippenstift? “Alle twee!
Daar kan ik toch niet uit kiezen!” 
Zomer of winter? “Winter, maar dan 
wel in Zweden! Dat staat hoog op mijn
wishlist! Met een rendier enzo haha…”
Thee of koffie? “tja.. uhm dat ligt aan
het moment van de dag. Mag dat ook?”

Wielerwedstrijd 
Ronde van Ede
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‘Wij moeten voortdurend dijken van moed opwerpen tegen
de stormvloeden van de angst.’

Martin Luther King (1929-1968).

 Ben ik bang? Of is er een andere reden waarom ik niet in ac-
tie kom? Het lijkt wel of iedereen iets doet voor de vluchtelin-
gen momenteel. Vluchtelingen hebben het koud, hoorde ik op
de radio. Hebben vluchtelingen iets aan mijn oude slaapzak?
Het is een bizarre gedachte dat ik met diezelfde slaapzak als
vrij mens door Afrika kon reizen. Hoe leg ik dat uit? Ik besluit
mijn 11e klas het vraagstuk met betrekking tot de vluchtelin-
gen voor te leggen.  

Er ontstaat een verhitte discussie over het asielbeleid. Vooraan
oppert een jongen dat het een list is van IS om als paard van
Troje het Westen binnen te dringen en tenslotte te over-
meesteren. Verontwaardigde reacties: ‘Belachelijk!’ ‘Je bent
gewoon bang!’ ‘Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik die
doodongelukkig zijn en hulp nodig hebben!’ ‘Echt erg als  je
kindje verdrinkt en aanspoelt op het strand, daar kies je niet
voor!’ Een andere jongen neemt het woord: ‘Als een dood
kindje op de foto in de krant verschijnt, moet er opeens van al-
les gebeuren, belachelijk! Dit was niet het eerste dode kindje!’
Even is het stil in de klas. Het lijkt een moment van bezinning
op dit complexe vraagstuk. 

Een meisje rechtsachter steekt aarzelend haar vinger op. ‘Ik
heb er niets voor gedaan om Nederlander te zijn en het goed
te hebben…’ Stilte. De klas wacht gespannen af, is niet ge-
wend aan de bijdrage van dit meisje. ‘Zij kunnen er niets aan
doen, aan de oorlog!’ Een jongen wipt op zijn stoel en inter-
rumpeert: ‘Als zij niet vechten, dan is er ook geen oorlog!’ Het

meisje vervolgt haar redenering: ‘Deze mensen vechten voor
hun leven, niet met elkaar. En wij zijn bang. Wij zijn bang, om-
dat wij ze niet begrijpen.’ ‘Ik ben niet bang!’ zegt de jongen
terwijl zijn stoel met een harde tik op vier poten landt. ‘Maar als
ik een probleem heb, laat ik het toch ook niet door een ander
oplossen?’ Het meisje verheft nu haar stem: ‘Oorlog is volgens
jou een probleempje?!  Had Nederland niet bevrijd moeten
worden in de tweede wereld oorlog? Hadden de
Nederlanders dat probleempje zelf moeten oplossen?’ Er
klinkt wat gegrinnik. De jongen mompelt nog iets onverstaan-
baars voordat hij zijn stoel weer op twee poten laat balance-
ren en semi-ongeïnteresseerd naar buiten kijkt. 

‘Weet je…’, zegt een jongen op de voorste rij op het puntje
van zijn stoel zittend. ‘Ik wil best wel aardig doen en mijn brood
delen. Maar stel dat zo’n vluchteling bij mij in huis zou moeten
wonen, dan ben ik best een beetje bang dat ‘ie rare dingen
doet.’ ‘Angst is puur egoïsme’, zegt het meisje van daarnet.
De bel gaat. Langzaam staan alle leerlingen op. Ik loop naar
de deur. Het meisje kijkt mij indringend aan: ‘U bent toch de
rector van de school?’ Ik knik bevestigend en opper dat ik mijn
eigen slaapzak van plan ben weg te geven. Er trekt een iro-
nisch glimlachje over haar gezicht. ‘Is dat alles? De rector van
De Vrije School Den Haag gaat in actie en doneert één slaap-
zak. U kunt er toch voor zorgen dat er minstens 750 slaap-
zakken worden geschonken? Of bent u net zo bang als de
rest van Nederland?’ Ik blijf achter in een leeg leslokaal en pro-
beer te bedenken wat ervoor nodig is om in de in mijn schoe-
nen gezonken moed weer op te vissen.

Vreemd lot van mijn slaapzak
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Bootcamp is hip. Afzien vinden we lekker.
Daarom zie je in elk stukje natuur ultra-atleten,
worden er op iedere straathoek mudmasters
georganiseerd en is er elke week wel ergens
een marathon te lopen. Extreem gezonde en
succesvolle vrouwen zweren bij hotyoga on-
der het genot van een veganistische tarwe-
weed smoothie op vrouwennetwerkparty’s
(die dan ook weer in zijn). Omdat iedereen
constant zijn ‘grenzen moet verleggen’, zijn
we dan weer massaal aan de mindfulness om
te genieten van het moment door slechts waar
te nemen, zonder te oordelen.

Vooral bij managers is bootcamp het toverwoord, zeker als er
aan teambuilding gedaan moet worden. Iedereen moet dan uit
z’n ‘comfortzone’ en laat zo een heel andere kant (liefst een
kwetsbare) van zichzelf zien, wat weer leidt tot ‘vruchtbare
dwarsverbanden’ binnen de organisatie.
Ik stond dus niet te springen bij het idee dat ook ons leraren-
college op survival ging, gelukkig niet op bootcamp en zonder
een overenthousiaste outdoor-evenementen-freelancer met
semi-therapeutische groepssessies. Nog wat tegensputte-
rend, stapte ik de bus in. We waren nog niet de hoek om, of
ik kreeg de slappe lach met een bevriende collega die ik al een
tijd niet had gesproken in de hectiek van alledag. Achter ons
probeerden twee collega’s nog een werkoverleg te voeren,
omdat ze zich in de uitzonderlijke positie waanden, onge-
stoord vier uur lang te kunnen werken. 
Eenmaal daar, bleek dat mijn collega op de valreep thuis een

paar zo op het oog onbelangrijke stokken uit de tentenzak had
geschud, zodat ons doek niet helemaal padvinderproof stond,
maar dat mocht de pret niet drukken. Die avond heb ik tot hui-
lens toe gelachen met een betrekkelijk nieuwe collega, die me
tot dan toe nogal serieus had geleken. Na een koude nacht
liep ik dan zowaar toch nog tegen mijn grenzen aan bij een ac-
tiviteit die mij op voorhand weinig inspannend leek. Werkelijk
álle collega’s maakten met gemak een schitterende eenden
ruif van twijgen…
De middag verliep heel genoegzaam en in grote harmonie met
een kanotocht, die wat langer was dan sommigen hoopten.
Maar door in andere combinaties te peddelen, bracht ieder-
een het tot een goed einde. Al vroeg werd er die avond in de
najaarszon gemusiceerd, gezongen en gedanst. Waarna ik bij
het kampvuur goede gesprekken voerde met veel collega’s.
Zo leerde ik inderdaad kanten kennen van deze en gene die ik
nooit eerder te zien had gekregen. De volgend morgen braken
wij in de stromende regen af, wat natuurlijk verbroedert en re-
den wij moe en voldaan weer naar huis. 

Bootcamp

TEKST HANNEKE VAN DEN BOSCH - LEERKRACHT NEDERLANDS
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Aina (havo examenklas) en Teddy (11.1)  zingen samen en
schrijven hun eigen liedjes. Ze hebben zelfs al opgetreden op
Parkpop! Daar moesten we natuurlijk even een paar vraagjes
over stellen…

Wanneer zijn jullie samen gaan zingen?
Aina: Ehm, hoelang zijn we nu vriendinnen?
Teddy: 3, 4 jaar?
Aina: Ja, vanaf toen zijn we eigenlijk begonnen met zingen,
maar vanaf vorig jaar zijn we op iets wat ‘Talent coaching’ heet
gegaan. 
Teddy: Daar krijgen we een soort van les in optreden. 
Aina: Ze helpen ons eigenlijk met alles; gitaar spelen, de juiste
akkoorden vinden, teksten verbeteren en hoe je het beste op
een podium kan staan. Ze regelen ook best veel optredens
voor je, zodat je ervaring op kan doen. En als je dan beter
wordt gaan ze demo’s met je opnemen en cd’tjes enzo.
Eigenlijk gaan ze je gewoon helpen met beroemd worden ha-
haha..

Wanneer zijn jullie echt begonnen met optreden?
Teddy: Ik denk een jaar nu.
Aina: Ja een jaar, daarvoor niet. Ik had zo erg podiumangst dat
ze me een keer echt het podium op heeft moeten slepen. Het
was een optreden van Teddy, maar zij heeft me toen het po-
dium op geroepen. Het jaar daarna zijn we begonnen met
Talent coaching en gingen we voor het eerst echt met zijn
tweeën optreden. Toen vond ik het niet meer zo eng. 

En was dat met eigen liedjes of covers?
Aina: Nou in het begin eigenlijk alleen maar covers en toen..
Teddy: Toen begon jij liedjes te schrijven..
Aina: En we gingen toen ook tweestemmig zingen en later
ging Teddy ook liedjes schrijven en toen gingen we samen
liedjes schrijven…
Teddy: Nee ik begon eerder!
Aina: Nee, echt wel! Huh..
Teddy: Echt niet!
Aina & Teddy: Huh? Hahaha..

Teddy & Aina
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ACHTERGROND

Waar hebben jullie al opgetreden?
Teddy: Jeetje..
Aina: Oké, daar komt het:
Teddy: Lokaal Vredebreuk, YMCA, Paard Café, Parkpop,
Madness Festival…
Aina: Yorplace, de Kunstbende (2e plaats), op de Pier, op de
Parade met Loes Luca en nog een paar andere. Vandaag
spelen we bij de Paap, en volgende week bij De Rollende
Keukens. Dat was het wel hahaha.

Worden jullie meestal gevraagd voor optredens of re-
gelen jullie het zelf?
Teddy: Nou allebei eigenlijk. Bij Parkpop bijvoorbeeld, deden
we mee aan een wedstrijd en diegene die won mocht optre-
den op Parkpop. Dat hadden wij dus gewonnen. Maar we zijn
ook wel eens gescout bij een optreden gewoon in de buurt.
Aina: Ja, toen waren we aan het spelen en na het optreden
kwam er gewoon zo’n guy naar ons toe en hij zei: “ Hebben
jullie zin om bij dit en dit festival te spelen? Per dag krijgen we
dertig aanmeldingen, maar eigenlijk willen we jullie wel!” Toen
zaten wij daar echt zo van; uh, oké, prima! Toen mochten we
daar spelen, dat was wel heel leuk.

Wat is jullie leukste ervaring samen tot nu toe?
Aina: Toen we hadden gewonnen met die wedstrijd voor
Parkpop. Ten eerste was het gewoon zo cool dat we op
Parkpop mochten spelen, maar gewoon het gevoel dat je wint
met iets wat je zo graag doet..
Teddy: We hadden het ook echt niet verwacht!
Aina: Nee inderdaad. Er waren gewoon zoveel goeie mensen.
We hadden echt zoiets van; oké, we kunnen beter naar huis
gaan, we waren heel moe en de volgende dag had ik een na-
tuurkunde examen waar ik uiteindelijk ook echt een 1.3 voor
had gehaald hahaha. Maar het was echt zo erg de moeite
waard om daar te zijn.

En hoe was het optreden?
Teddy: Het was heel leuk, we stonden in een grote tent op een
soort verhoging.
Aina: We hadden ook een hele act geoefend, wat we wanneer
allemaal gingen zeggen enzo, en dat was eigenlijk heel nep,
alsof we in een tv-serie zaten.
Teddy: Zo van: Hallooo Parkpop!!
Aina: Verder was het heel leuk, maar het geluid was wel enorm
slecht.
Teddy: Ja, die geluidsman zat gewoon z’n boterham te eten
terwijl wij ons zelf niet konden horen..

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Aina: Nou we gaan waarschijnlijk opnemen met Sven Figee,
dat is een oud leerling van school en hij is een best wel be-
kende Jazz muzikant. We gaan ook meedoen aan twee wed-
strijden; eentje heet ‘Talent Event” en de andere heet Talent
Battle Unicef of zoiets en als je die wint kun je en heel veel stu-
diotijd winnen en geld krijgen. En als we dat geld krijgen gaan
we waarschijnlijk met de cd die we dan hebben gemaakt naar
Nashville. En anders gaan we gewoon verder sparen en so-
wieso naar Nashville en daar cd’s uitdelen en beroemd wor-
den en geld krijgen en privéjets kopen haha…

Noot van de redactie:

Binnenkort kunnen jullie allemaal gaan stemmen op Something like Sunshine

voor De UNICEF Talent Battle, een talentenjacht speciaal voor jongeren tussen

de 13 en 18 jaar die hun muzikale talent inzetten voor UNICEF. Hou hun face-

bookpagina in de gaten voor meer informatie!

TEKST ELIZA GERRETSEN EN LIEVE VAN DAM - KLAS 10.3
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sen. Het begon al te schemeren toen Joris het dorp inreed. Hij
groette de mensen, maar niemand groette terug. Zulke norse
en ontevreden gezichten had Joris nog nooit gezien! Dat was
vreemd, want vele korenschoven stonden op het land en de
bomen hingen vol vruchten. Er was geen gebrek aan voedsel.
Wat was er hier toch aan de hand?

Op het dorpsplein stapte hij van zijn paard om onderdak te
vragen voor de nacht. Hij klopte op een deur van een huis. De
deur bleef echter gesloten en ook de andere deuren aan het
plein waar hij aanklopte bleven dicht. Toch hoorde hij geluiden
in de huizen, maar niemand wilde open doen en hem onder-
dak geven. Joris schudde zijn hoofd van verbazing. Hij stapte
weer op zijn paard en reed het dorp uit. Daar zag hij de hui-
lende prinses bij de vijver onder de grote boom zitten. Hij
vroeg: “Waarom huil je zo?’’ De prinses veegde met haar blon-
de haren de tranen van haar wangen en vertelde dat ze be-
droefd was, omdat de draak met zijn giftige adem de mensen
had veranderd. Ze barste weer in snikken uit. Joris vroeg haar
of ze een plek wist waar hij kon overnachten. De prinses wees
naar het bos in de verte.
Toen Joris bij het bos aan kwam, was het al avond geworden.
Hij liet zijn paard stapvoets lopen, omdat ze in het donker bij-
na niets konden zien. Opeens zag hij in de verte een lichtje en
reed er naartoe. Er scheen lichtje uit het raam van een hutje.
“Zou hier wel iemand open willen doen?” Joris stapte van zijn
paard en hield het aan de teugels vast. Het paard brieste
zachtjes, terwijl Joris op de deur klopte. 
“Wie is daar?’’ kraste een stem. “Ridder Joris, die een slaap-
plek zoekt voor deze nacht.” Toen ging de deur open. “Kom

oris en de draak
T E K S T  M A R I O N  V R E U G D E N H I L

J
Hoog in de hemel wonen vanaf het eerste begin engelen en
aartsengelen. Lang geleden kwam er naar de hemel een
draak. Die draak zag er verschrikkelijk eng uit. Hij was met le-
lijke schubben bedekt en spuwde vuur. Hij was gekomen om
de rust en vrede van de engelen te verstoren. Maar aartsengel
Michel trok zijn zwaard, streed tegen het monster en stootte
de draak naar beneden. Helaas was de draak niet dood, maar
ernstig gewond. Op de aarde kroop de draak in een grot en
daar viel hij in slaap. Hij sliep vele jaren totdat hij helemaal ge-
nezen was. Toen hij ontwaakte, verliet hij de grot om de streek
waarin hij terecht gekomen was te bekijken. Het was een
mooie streek. De mensen die er woonden, lachten, zongen en
waren vriendelijk tegen elkaar. Daar werd de draak woedend
over. Als hij engelen in de hemel niet kon pesten, dan zou het
de mensen moeilijk maken. Hij blies zijn giftige dampen over
de streek en langzaam veranderden de mensen. Ze werden
chagrijnig, vergaten om te lachen en te zingen en maakten
steeds vaker ruzie. Zelfs de kinderen lachten niet, waren ver-
geten hoe ze moesten spelen en plaagden elkaar voortdu-
rend. De koning hoorde hiervan en zond zijn dochter naar de
streek. Toen zij daar aankwam werd ze niet met vreugde be-
groet en niemand wilde met haar praten. Toen zij zag dat ook
de kinderen niet samen speelden, maar lelijk tegen elkaar de-
den, werd ze erg verdrietig. Ze zeeg neer naast een grote
boom en weende tranen met tuiten. De prinses was zo ver-
drietig dat zij er niet mee op kon houden en er vormde zich
aan haar voeten een vijver van tranen. 
Op een dag trok er een ridder op zijn paard door de streek.
Zijn naam was Joris en hij was een dapper en nobel man. Hij
had al veel beleefd en overal waar hij kwam hielp hij de men-



binnen en wees welkom,” glimlachte de kluizenaar. “Ik heb al
lang niemand gezien.” Hij was blij, omdat er vroeger veel
mensen langs kwamen, maar al jaren niet meer. Maar Joris
wou eerst zijn paard verzorgen en de kluizenaar wees hem
de schuur met hooi voor het paard en strooi om het paard
droog te wrijven.

Toen Joris weer binnen kwam had de kluizenaar soep opge-
warmd en gaf Joris een dampende kom vol. “Wil je me vertel-
len waarom er hier niemand langs komt,” vroeg Joris. De klui-
zenaar vertelde dat het door de draak kwam die alles
vergiftigde. In het begin kwamen er nog wel ridders langs om
de draak te verslaan, maar ze schrokken allemaal zo, dat ze
bij het aangezicht van het monster hard wegrenden. Ja, de
laatste was zelfs teruggekomen nadat hij in de buurt van de
grot alleen al de stank van het monster had geroken. Die rid-
der had een mooi zwaard achter gelaten. De kluizenaar wees
naar een blinkend zwaard aan de muur. Het vuur gaf en er bij-
zondere glans aan. Het was prachtig en veel beter dan Joris’
eigen zwaard.”Oh, als hij eens zo’n mooi zwaard zou hebben.”
Joris gaapte en de kluizenaar wees hem een plekje bij het vuur
om te slapen.
Die nacht kon de ridder de slaap niet vatten. Hij piekerde over
de streek waar de mensen zo veranderd waren nadat de
draak de lucht had vergiftigd. Hij dacht aan de mooie, verdrie-
tige prinses en het zwaard dat in de hut van de kluizenaar
hing. Eindelijk viel hij dan toch in slaap en hij kreeg een droom.
Aartsengel Michael verscheen hem in al zijn stralende pracht.
Hij vertelde Joris dat hij de draak eens in de hemel verslagen
had en dat Joris een nobel en dapper man was, die de draak
op aarde kon verslaan. ”Als je mij om hulp vraagt, zal ik je tij-
dens het gevecht met mijn lichtzwaard ter zijde staan” en met
die woorden verdween aartsengel Michael in een gouden
lichtkrans. 
Joris werd fris en moedig wakker. Hij dankte de kluizenaar
voor zijn gastvrijheid en vroeg de weg naar de grot. Van de
kluizenaar kreeg het mooie zwaard mee. Nadat hij een poos
op zijn paard door het bos gereden had, begon het vreselijk te
stinken; hij naderde de grot. Toen de draak verscheen, schrok
Joris zo dat hij bijna omkeerde. Hij dacht aan zijn droom en
riep aartsengel Michael te hulp. Zijn zwaard begon te stralen
en hij voelde een beschermende kracht om zich heen. Met
een woeste kreet viel hij de draak aan en versloeg hem. De
draak lag morsdood op de grond, de lucht werd lichter en ook
de stank verdween.
Joris reed door het bos terug naar het dorp. Toen hij bij de vij-
ver kwam, zat de prinses stralend te wachten. Joris stak zijn
hand uit en ze sprong achterop zijn paard. Samen reden ze
door het dorp en alle mensen juichten hen toe. De kinderen
lachten en speelden weer en niemand was meer onaardig of
chagrijnig. Ze gingen naar de koning en Joris vertelde het ver-
haal en besloot met dat het zonder aartsengel Michael niet ge-
lukt zou zijn. De koning was zo blij dat Joris de draak versla-
gen had, dat hij het huwelijksfeest van de prinses en Joris
afkondigde en een jaarlijks feestdag voor aarstengel Michael
instelde.

Meer informatie over de achtergronden van het Michaëlsfeest zijn te vinden op de schoolwebsite .

De afgelopen tijd liep ik, in voorbereiding op het
Michaël feest, wat na te denken over wat moedig is,
waar moed voor nodig is. Daarbij kwam het beeld op
dat wij als mensen, door moedig te zijn, soms lijn-
recht tegenover mekaar komen te staan. De weer
oplaaiende controverse rond de (Zwarte) Piet figuur is
daar een mooi voorbeeld van. Z’n stuk cultureel erf-
goed daar kom je niet aan! Je gaat het plezier van on-
ze lieve kinderen toch niet verpesten door Zwarte Piet
in de ban te doen? 
En toch, wie vanuit empathie met degenen die zich
gekrenkt voelen zoekt naar oplossingen, soms tegen
de heftige (emotionele) stroom in, heeft daar moed
voor nodig. 
Of is juist degene die tegen de maatschappelijke ten-
dens in blijft staan, voor wat hij belangrijk vindt moe-
dig? Hij die vanuit een grondig begrip van (cultuur-)
geschiedenis en besef van het belang van culturele
waarden voor een samenleving, blijft staan waarvoor
hij staat en laat zich niet eenvoudig meevoeren met
de waan van de dag. Ja, standvastigheid vraagt
moed. Sint Joris rent niet weg voor de draak! Op de-
ze manier kan ik vele voorbeelden verzinnen waarbij
de moed om te veranderen, lijnrecht staat tegenover
de moed om standvastig te zijn. 
Maar echt moedig zijn is volgens mij elkaar durven
ontmoeten. En dan bedoel ik juist ontmoetingen met
degenen met wie we het niet eens zijn, met degenen
wiens moed we misschien aanzien voor kortzichtig-
heid. Want vanuit die ontmoetingen kan er begrip
ontstaan en is het mogelijk oplossingen te vinden.
Moedige ontmoetingen. 

TEKST NIELS SCHIEMAN - SCHOOLLEIDER VRIJE SCHOOL DEN HAAG (PO)

Moedige 
ontmoetingen
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Een van de mooiste momenten op een school-
dag is voor mij het vertellen van een verhaal.
De kinderen luisteren en kijken verwachting-
vol en ik spreek als ware recht bij hen naar
binnen. Waar er bij voorlezen een boek zit tus-
sen de verteller en de luisteraar, is er tijdens
het vertellen contact van ziel tot ziel. Kinderen
dalen tijdens het luisteren naar een verhaal af
naar hun gevoelsgebied. Ze verlaten het da-
gelijkse leven en stappen volledig in de beel-
denstroom. 

Het uit het hoofd vertellen van de verhalen, vraagt natuurlijk
wel een goede voorbereiding. Als leerkracht moet je een ver-
haal eigen maken, voordat je het kunt vertellen. Omdat ik uit
het vertellen zo veel voldoening haal, heb ik dit er uiteraard
voor over!

Op Vrije scholen worden er door de leerkrachten verhalen ver-
teld. In het leerplan van de Vrije school heeft elk leerjaar een
thema. Deze thema’s sluiten aan bij de ontwikkelingsfasen van
het kind. Je zou daarom kunnen spreken van vertelstof als
ontwikkelingsstof. Dit zal ik later nader toelichten. In de eerste
klas staan de sprookjes centraal, van waaruit ook de letter-
beelden kunnen ontstaan.
In de tweede klas worden de dierenfabels en heiligenlegenden
verteld. Een tweedeklasser richt zich sterk op zijn omgeving
en heeft daarbij behoefte aan voorbeelden.
In de derde klas gaan de leerlingen exacter kijken naar de pro-
cessen om zich heen en worden de verhalen uit het Oude
Testament verteld. Voor mij was hierbij belangrijk de kinderen
te laten ervaren dat de mensheid al een hele ontwikkeling
heeft doorgemaakt.
In de vierde klas worden de Scandinavische mythen en sagen
van de Edda verteld. Hier kom ik zo uitgebreid op terug.
In de vijfde klas staat de vertelstof van de oude Grieken cen-
traal. Fysiek gezien is het lichaam van de vijfdeklasser het
meest in balans. Deze harmonie past in de Griekse wijze van
denken.
De zesdeklasser, de oudste leerling van de basisschool, is al-
les behalve in balans. Het wat slungelig kunnen overkomen
door bijvoorbeeld te lange ledematen, maar ook interesse die
écht gewekt moet worden, maakt de weg vrij voor de korda-

te romeinse aanpak; de vertelstof van de romeinen.
In de vierde klas staat de ontwikkelingsstof van de Edda cen-
traal. Bij de vierdeklasser vindt er een grootse ontwikkeling
plaats in zijn kijk naar de wereld. Ergens rond het tiende le-
vensjaar wordt het kind zich ervan bewust dat het niet meer
één met de wereld is, maar dat het onderdeel uitmaakt van
deze grote wereld. Het gaat zichzelf ervaren als een individu.
Dit proces wordt nog wel eens onderschat en gelijkgetrokken
met de prepuberteit. Dit zijn echter totaal verschillende dingen!
Rond het tiende levensjaar wordt het “ik” van de het kind ver-
der geboren. Je zou dit kunnen vergelijken met een gras-
sprietje dat voorzichtig boven de aarde uitkomt.
Kwetsbaarheid, onzekerheid en eenzaamheid kunnen diep er-
varen worden. Daarnaast biedt het vele nieuwe mogelijkhe-
den. Doordat het kind nu (anders) naar zichzelf kan gaan kij-
ken, kan het ook anders naar de wereld kijken.

Op dit antieke krijtbord, de voorloper van het digibord, zien jul-
lie een bordtekening over de vertelstof van de Edda. Onder de
levensboom, de Yggdrasil, zitten de drie schikgedinnen of
nornen. Zij spinnen daar de weg van het leven. De drie nornen
bezitten samen alle kennis van de wereld. Aan de linkerkant zit
Urd, die alle kennis uit het verleden bezit. In het midden be-
vindt zich Verdandi. Zij heeft de gave alles te weten wat er in
het heden gebeurt. Aan de rechterkant zit Skuld, die wellicht
de wijste van allen is. Zij kan in de toekomst zien, iets wat de
zelfs oervader Odin niet kon. 
Om de levensboom Yggdrasil heen, waar je trouwens ook het
woord “ik” in terugvindt, begeven zich tal van krachten. De
duivel Nidhuggur, door mij afgebeeld als een soort draak,
knaagt aan de wortels van de boom om de groei ervan te
voorkomen. Op een tak van de boom zit de wijze adelaar die
alles ziet wat er gebeurt. En dan is er ook nog de rode eek-
hoorn Ratatuskur. Deze eenhoorn rent snel op en neer om
overal onheil te stichten, met nieuwtjes en geroddel tussen
Nidhuggur en de adelaar.

Hoe rijk zijn deze beelden eigenlijk wel niet voor ons? Hoe
makkelijk is het eigenlijk wel niet deze krachten waar te nemen
in de wereld waarin wij leven? Een bordtekening als metafoor
voor wat er in de wereld gebeurt.

De beelden uit de vertelstof bieden vormen een mooie ingang
tot de leerstof. Zo hebben de drie nornen gediend als inleiding
voor het behandelen van de drie tijden waarin werkwoorden
geschreven kunnen worden. De leerlingen hebben een eigen
herinnering opgeschreven in de verleden tijd. In de tegen-
woordige tijd zijn veel werkwoorden vervoegd. Uiteraard heb-

Beeldentaal
T E K S T  A N D R E A S  D R I E S S E N
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ben de kinderen ook hun eigen toekomstbeeld opgeschreven
in de toekomstige tijd. De draden die de schikgodinnen spin-
nen, zijn gebruikt als vormtekening. Naast de drie tijden leert
de vierdeklasser ook te kijken in voor en achter. Dit wordt ge-
oefend in het spiegelen van steeds lastiger wordende
Keltische vlechtvormen. 

De Edda gaat over de strijd tussen de reuzen aan de ene kant
en de mensen en de goden aan de andere kant. De mensen
hebben de goden nodig om zich verder te kunnen ontwikke-
len op Midgard, de aarde. De goden of azen helpen de men-
sen hierbij, waarmee ze zich tevens zelf verder kunnen ont-

wikkelen. De reuzen proberen er echter alles aan te doen om
deze ontwikkeling tegen te werken. Vandaar dat deze twee
partijen tegenover elkaar staan. Dit mondt aan het einde van
het verhaal uit in Ragnarok, de laatste grote strijd. Het vertel-
len van verhalen, met in het bijzonder de vertelstof van de
Edda, is voor mij een vreugdevolle taak. Je vertelt meer dan al-
leen maar een verhaal. Met de vertelstof bied je kinderen de
mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen. Ik vind het een
uiterst geschikt middel voor kinderen om zich hiermee te kun-
nen identificeren in de zoektocht naar een eigen identiteit!

Andreas Driessen is leerkracht van de vierde klas op de Vrije School Den Haag
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Jasmijn was overtuigd om na haar VWO, behaald op De Vrije School in Den Haag, dierenge-
neeskunde te gaan studeren. Al vanaf kleins af aan had ze deze wens. Het was zelfs zo dat ze
met een vriendin op de basisschool, die huisarts wilde worden, had bedacht om samen een
praktijk later op te zetten. De slogan zou luidde: ‘Kom hier voor mens en dier!’

Hoe is Jasmijn
leerkracht geworden?
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Jasmijn is leerkracht voor de eerste klas. Zij is dit jaar begon-
nen op De Vrije School Den Haag. 
In het gezin waar Jasmijn opgroeide waren altijd al volop die-
ren aanwezig. Er was een leuke ruwharige teckel genaamd
Pinkie. Op haar 6de kreeg ze eindelijk haar eigen katje Vlekje.
Nadat Vlekje een nestje had gekregen, mochten daar twee kit-
tens van in het gezin blijven. Later werd de gezellige beesten-
boel nog uitgebreid met een dwerghamster, een konijn, een
duif en een poesje die ze gevonden hadden in de Ardenne. Je
snapt het, met zo veel dieren om je heen moet je bijna wel die-
renarts worden! 
Jasmijn, inmiddels 19 jaar, wilde wel eerst voordat ze aan de
studie diergeneeskunde in Utrecht zou beginnen een weekje
meelopen bij een dierenarts in Den Haag. De vrouwelijke die-
renarts nam Jasmijn onder haar hoede. Na een paar dagen
merkte Jasmijn dat het veel verdrietige emoties met zich mee-
bracht, zowel bij de dieren als baasjes die meeleefden met het
leed van hun eigen dier. Jasmijn kon deze emoties niet los la-
ten en vond het allemaal erg intens. Dit zou geen werk zijn
waar ze zichzelf later zou zien werken. Het zou simpelweg niet
vol te houden zijn. 
Maar wat ga je dan doen? Verstandig om je dan te gaan ori-
ënteren, wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, waar word ik blij
van? Een pittige zoektocht. Vrienden en familie zagen dat
Jasmijn erg goed met kinderen om kon gaan, zette groepjes
kinderen met gemak aan het werk of bedacht een leuk spel op
de verjaardagen bij oma. 
Na eerst een half jaar psychologie te hebben gedaan in
Leiden, was dit het toch ook niet. Zeker niet als je het leukste
vak statistiek vindt! Ze bezocht uiteindelijk de pabo in Leiden
en de Haagse Hogeschool. Jasmijn had zelf de vrijeschool
doorlopen en had juist interesse, puur uit nieuwsgierigheid,
naar het reguliere onderwijs. Ze begon in 2011 aan de Haagse
Hogeschool. Haar eerste stage dag was fantastisch, hier was
ze op haar plek. Ze vond bevestiging in haar gemaakte keuze.
Ze had ook vanwege haar leeftijd overwicht over de klas, bij
een druk moment in de klas ging ze maar gewoon zitten. Ze
kreeg meteen een compliment dat dit een prima oplossing
was, de klas werd rustig en Jasmijn kon haar les vervolgen. In
2014 stuurde ze af, ja wel…cum laude!
Meteen gaan solliciteren, maar de arbeidsmarkt is krap. In ja-
nuari 2015 stond ze voor de klas, groep 2, op een Christelijke
basisschool in Ypenburg. Dit was een tijdelijk baan. Haar vrien-
din die huisarts wilde worden (weet je nog van het begin?),
maar ondertussen als opera zangeres aan het werk was,
wees haar op de vacature op de Vrije School Den Haag.  De
school waar ze zelf altijd op hadden gezeten! Met veel en-
thousiasme schreef Jasmijn haar brief. Ze kreeg een uitnodi-
ging om op gesprek te komen en inmiddels staat ze al weer 5
weken voor klas 1. Het is toch fantastisch om les te geven op
de school waarop je zelf als leerling altijd hebt gezeten!
Jasmijn voelt zich hier op haar plek en geniet met volle teugen
van het lesgeven. 

T E K S T  T H E R È S E  J O B S E  -  O F F I C E  M A N A G E R

Korte vragen: welk woord 
komt er bij je op!
• Herfst: Eikels en kastanjes voor het rekenen.
• Buiten spelen: Super!
• Regen: Spetter, pieter pater, lekker in het 

water… (Herman van Veen)
• Michaëlsfeest: Moed en draak.
• Bewegende klas: Levendig.
• 1ste klas: Iets magisch.
• Kapper: Bijna nooit
• Billen: Hilarisch, daar heb je er twee van

(tekening leerling over het getal 2)



Is het nieuw cultureel centrum in de Riouwstraat 1 in Den Haag.
Gevestigd in een prachtig gebouw met 4 sfeervolle zalen en 4 
kleinere ruimtes, geschikt voor concerten, podiumvoorstellingen,
presentaties, cursussen en exposities. Voor verhuur en het actuele
programma kijk op www.dezalen.nl of bel 070/3550039.

EuritmieVitaalsessies 
met Elsemarie ten Brink

Moe, slap en futloos?
Met de euritmie-oefeningen van Vitaal in De Zalen 
Kom je in je eigen kracht te staan. Zo ontstaat een 
nieuw levensgevoel: een gezonde geest in een
gezond lichaam. info@dezalen.nl

Antroposofie is een weg om jezelf en de wereld te leren kennen. Ze helpt 
u om midden in de wereld te staan en een praktische vorm te geven aan
uw levenshouding. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage
leveren aan de menselijkheid in de wereld.  

Het Studiecentrum organiseert hiertoe lezingen, cursussen, bijeenkomsten
over een breed spectrum aan thema’s. Ga naar de website voor het pro-
gramma; geef u op voor de Nieuwsbrief: www.anthroposofie-denhaag.nl 
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