Informatiebulletin nr. 7
15 juni 2022
■ Agenda
13 t/m 24 juni
20 t/m 24 juni
27 juni
30 juni
1 juli
5 juli
6 juli
5 juli t/m 8 juli
7 juli
11 juli t/m 19 augustus
14 juli

CE tijdvak 2
proefwerkweek
inhaaldag proefwerkweek
boeken inleveren
uitslag CE 2
diploma uitreiking 5H
diploma uitreiking 4M en 6V
CE tijdvak 3
rapportuitreiking
zomervakantie
uitslag CE 3 (LET OP: dit valt dus in de eerste week van de vakantie)
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■ Introductie van de rector
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste meelezende leerlingen,
Het einde van het schooljaar komt in zicht, de tijd vliegt werkelijk. Volgende week is het
alweer proefwerkweek voor alle niet-examenleerlingen en sommige examenleerlingen zijn
deze en volgende week nog druk bezig om centrale examens te
maken. Sommigen moeten nog examens doen, omdat zij ervoor
gekozen hebben examens te spreiden, anderen moeten
herexamens doen om alsnog te slagen en weer anderen
verbeteren hun cijfers. Hoe dan ook: spannend voor onze
leerlingen, hun ouders en voor onze collega’s.
In dit informatiebulletin lezen jullie over hoe de laatste weken van
dit schooljaar eruit zien, welke belangrijke momenten ook thuis
genoteerd moeten worden, over onze voorlopige examenresultaten,
de diploma-uitreikingen, over het zogenaamde Oud- en Nieuwfeest
dat vorige week was voor al onze huidige brugklassers en
brugklassers van volgend jaar, over het kamp in Braamt waar onze
3M, 4H, 4V en 5V leerlingen onlangs waren en nog veel meer.
Daarnaast gebruik ik dit moment ook graag om al onze niet-examenleerlingen heel veel
succes te wensen met de laatste proefwerken van dit schooljaar en onze examenleerlingen
natuurlijk met hun eventuele examens. Jullie kunnen het en we duimen voor jullie!
Met hartelijke groet,
namens het voltallig team van het Veurs Lyceum,
Philip de Vries
rector

■ Einde schooljaar en de overgang naar de volgende klas
Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Voor het
zover is, zijn er nog een paar belangrijke data in de
jaarplanning:

·

Op 20 juni start de proefwerkweek voor alle
niet-examenklassen. Het rooster hiervan hebben de
leerlingen al eerder ontvangen, maar is ook te vinden op
de website.

·

Op maandag 27 juni (met uitloop naar 28 juni) zijn er
inhaalmomenten voor leerlingen die tijdens de
proefwerkweek door ziekte een toets hebben gemist.
Hiervoor moet door de leerling voor het weekend per mail een afspraak gemaakt worden
met de docent.

·

Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni is er de mogelijkheid om een proefwerk uit de
proefwerkweek in te zien op school. Hiervoor moet per mail een afspraak met de docent
van dat vak gemaakt worden.

·

Donderdag 30 juni moeten de boeken worden ingeleverd. Ongeveer een week van te
voren ontvangt u een mail van Iddink met een inleverformulier waarop staat welke
boeken ingeleverd moeten worden. Let op! Dit inleverformulier moet geprint worden
meegenomen naar school. Eventueel kan uw kind het formulier ook op school uitprinten,
zorg er dan wel voor dat er een laptop mee gaat. Meer informatie over het inleveren (en
bestellen) van de boeken vindt u in de bijlage bij dit informatiebulletin.

·

Maandag 4 juli neemt de mentor vanaf 13:00 uur contact op met de leerlingen die niet
automatisch bevorderd zijn naar de volgende klas.

·

Donderdag 7 juli worden de rapporten uitgedeeld. Een rooster hiervoor volgt nog. Let op!
Rapporten worden niet opgestuurd. Als uw kind niet aanwezig is, wordt het rapport bij de
administratie in bewaring gegeven.

·

Maandag 11 juli is de deadline voor het bestellen van de boeken. Boeken die na deze
datum besteld zijn, komen waarschijnlijk niet op tijd aan voor het volgende schooljaar. De
verwachting is dat Iddink begin juli de bestelpagina openstelt. Meer informatie over het
bestellen van boeken vindt u in de bijlage bij dit informatiebulletin.

Verder sluiten we het schooljaar feestelijk af met een eindfeest voor alle leerlingen op
donderdag 30 juni, in de avond!
Voor sommige leerlingen is het aan het einde van het schooljaar spannend of ze over
kunnen naar de volgende klas. De overgangsnormen per leerjaar staan beschreven in dit
document. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

·

Uw kind stroomt regulier door naar de volgende klas op hetzelfde niveau.

·

Uw kind stroomt door naar de volgende klas maar op een ander niveau. (Bijvoorbeeld
van vwo naar havo, of van havo naar mavo.)

·

Uw kind doubleert. Dit betekent dat het huidige jaar opnieuw wordt gedaan op hetzelfde
niveau.

·

Uw kind stroomt uit naar een andere school (vanuit de MH-klas of de mavo), of naar het
MBO (vanuit 4 havo).

De eindvergadering van docenten, mentor en teamleider neemt een besluit per leerling.
In het document met de overgangsnormen kunt u precies terugvinden welke vakken er
meegewogen worden in de overgang en op welke manier. Belangrijk hierbij zijn:
·

Het aantal deficitpunten (df in magister).

·

Het aantal deficitpunten in de kernvakken (dfk in magister).

·

Het aantal vakken waarvoor uw kind onvoldoende mag staan.

·

In sommige leerjaren het gemiddelde (gce).

·

In sommige leerjaren het positief (minimaal een 5,5) afronden van de vakken LO,
maatschappijleer en CKV.

Heeft u vragen, neem dan even contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

■ Flexuren tijdens de proefwerkweek
De afgelopen jaren startten toetsen in de proefwerkweek altijd om 8:30 uur. Gevolg hiervan
was dat er in deze week geen flexuren gegeven werden. We willen leerlingen dit jaar wél
deze mogelijkheid geven. We doen dit omdat het prettig kan zijn voor een leerling om nog
een vraag te kunnen stellen die opkomt tijdens het leren voor een toets. Daarom starten we
de toetsen deze proefwerkweek een half uur later, om 9:00 uur.
We houden hiervoor het huidige flexurenrooster aan. Het gaat enkel om de flexuren van
8:15-8:55. De uren zijn facultatief. Een leerling mag dus zelf bepalen of het nodig is om
langs te gaan bij een docent om nog een vraag te stellen. Om te volle lokalen te voorkomen,
moeten leerlingen zich (zoals gebruikelijk) inschrijven via Magister. Wellicht kunt u uw kind
van te voren helpen om hierin de juiste keuzes te maken, want het risico bestaat natuurlijk
dat het flexuur op de dag van de toets al vol zit.
Wij wensen de leerlingen (en hun ouders) heel veel succes met de afsluiting van dit
schooljaar!

■ Belangrijke data voor examenleerlingen/-ouders
Uitslag examen
In verband met de aangepaste regeling van het centraal
examen dit jaar worden de uitslagen van de examens op
de volgende data door de mentor met de leerling
besproken. De mentor belt te allen tijde met de leerling.
Leerlingen, zorg dus dat je mentor het juiste nummer heeft
en dat je op deze dagen bereikbaar bent. In verband met
het vaststellen van de uitslag bellen mentoren
waarschijnlijk pas in de loop van de middag. Pas wanneer
in alle vakken centraal examen is gedaan, kan worden
vastgesteld of een leerling is geslaagd of is afgewezen.
●
●

uitslag tijdvak 2: vrijdag 1 juli
uitslag tijdvak 3: donderdag 14 juli (let op! Dit is in de zomervakantie)

We vragen alle leerlingen, als ze nog (her-)examens maken in tijdvak 2 of 3 om op
bovenstaande momenten beschikbaar te zijn voor school, ook om eventueel naar school te
komen.
Opgeven herexamens/herkansingen centraal examen
Je mag in totaal maximaal twee herexamens/herkansingen doen over de centrale examens.
Tijdvak 2 is begonnen, dus daar kun je je niet meer voor opgeven. De volgende deadline
geldt (in verband met bestellen examens) voor het opgeven voor herexamens/herkansingen
in tijdvak 3:
● als je in tijdvak 3 wilt herkansen, geef je dit uiterlijk vrijdag 1 juli, 16:00 uur aan
bij je teamleider, je hebt de keuze uit de vakken die je in tijdvak 1 en/of tijdvak 2
gedaan hebt.
Ten slotte: samenvatting van belangrijke data voor examenleerlingen
Hieronder de belangrijke data en deadlines nog eens samengevat. Noteer deze data goed in
je agenda!

wat?

wanneer?

CE 2e tijdvak

13 juni t/m 24 juni

uitslag 2e tijdvak

1 juli

deadline doorgeven herkansingen
voor in tijdvak 3

1 juli, 16:00 uur

Diploma-uitreikingen
havo
vwo
mavo

5 juli 15:00 uur
6 juli 13:00 uur
6 juli 16:00 uur

CE 3e tijdvak

5 juli t/m 8 juli

uitslag 3e tijdvak

14 juli

■ Leerlingen actief betrekken bij de school
We vinden het op het Veurs belangrijk dat we
leerlingen actief betrekken bij de school en
ons beleid. Daarom zijn Philip de Vries
(rector) en Guus Rus (per 1 mei conrector
onderwijs) met een groep leerlingen uit de
brugklas tot en met 5 vwo in gesprek gegaan
om feedback te vragen over hoe leerlingen
vinden dat het gaat op school, maar ook om
te vragen wat men vindt over de
“telaatkomregels”, de overgangsnormen, de
slogan van de school en nog veel meer. We
komen regelmatig met
klassenvertegenwoordigers bij elkaar, maar
we willen ook van andere leerlingen horen
wat zij vinden.
Vanaf volgend jaar willen we dit nog meer
gaan doen. We vinden de mening van onze
leerlingen belangrijk.
Hetzelfde geldt overigens voor ouders/verzorgers. In de ouderraad vraagt de schoolleiding
regelmatig feedback aan ouders/verzorgers. Vanaf volgend jaar kunt u zich daarvoor
aanmelden. Daarover hoort u meer bij de start van komend schooljaar.

■ Examenresultaten eerste tijdvak
Het eerste tijdvak van het centraal examen is afgerond. Waar gewoonlijk in het tweede
tijdvak vooral herkansingen plaatsvinden (uitgezonderd een enkele zieke leerling, maar
meestal zijn dat er geen) hebben leerlingen er dit jaar (net als vorig jaar) voor kunnen kiezen
om de examens te spreiden. Er zijn nog best een aantal leerlingen die nog geen volledig
examen hebben afgelegd en dus nog niet kunnen zijn geslaagd. In bijzonder voor hen: zet
hem nog even op! Hieronder delen we met jullie de
voorlopige resultaten.
mavo
We zijn erg tevreden over het resultaat van onze
mavo afdeling. Op dit moment is 98% van de
leerlingen geslaagd. Er is een goede kans dat dit
100% wordt na het tweede tijdvak!
havo
Bij onze havo afdeling zijn er veel leerlingen die
hebben gekozen om examens te spreiden over de
tijdvakken. Het huidige slagingspercentage is 71% maar
dat zegt dus nog niet zoveel. We verwachten uiteindelijk
rond de 90% geslaagde leerlingen te hebben op onze
havo afdeling. Van de leerlingen die wel al een volledig
examen hebben afgerond, is 94% geslaagd.
vwo
Ook bij onze vwo afdeling zijn er leerlingen die de
examens hebben gespreid over de tijdvakken. Het
huidige slagingspercentage is 68%. We verwachten aan
het eind van de examenperiode, net als bij de havo, rond
de 90% geslaagde leerlingen te hebben op het vwo.

Alle geslaagde leerlingen en alle ouders van geslaagde leerlingen: van harte gefeliciteerd en
tot snel op de diploma-uitreiking!

■ Eerste proefwerkweek voor de brugklas
De laatste weken worden door onze brugklasleerlingen als best wel spannend ervaren. Ze
hebben ook voor de eerste keer een proefwerkweek. Deze is van 20 t/m 24 juni. Dat
betekent dat er meerdere toetsen in een korte periode worden afgenomen.
Mentoren zijn met de leerlingen bezig om ze op een goede manier voor te bereiden op deze
proefwerkweek. Zo is de toetsstof in een overzicht gezet en zijn er planningen gemaakt. Ook
de wijze waarop leerlingen zich kunnen voorbereiden, komt aan bod. Zo zal voor de ene
leerling het maken van een samenvatting of mindmap werken, terwijl de andere leerling het
juist prettig vindt om met flashcards te werken.
In de proefwerkweek zijn er geen lessen meer na de toetsen, dus de leerlingen hebben
daardoor tijd om te kunnen leren. Maar ontspanning is in deze week ook nodig; het is
verstandig om leren en ontspannen met elkaar af te wisselen. Dit hebben leerlingen onder
andere geleerd met de pomodoro-techniek.
Leerlingen kunnen tijdens de proefwerkweek gebruik maken van flex-uren in de ochtend
volgens het gebruikelijke rooster, om nog hun laatste vragen aan docenten te stellen. Dit is
niet verplicht, maar het kan wel.
In het rooster van de proefwerkweek is rekening gehouden met de verdeling van de vakken,
zo zijn de talen verspreid over de week. Er worden maximaal twee toetsen van 60 minuten
per dag afgenomen. Het rooster staat ook in de Magister-agenda en achter deze link.
Leerlingen blijven tot het einde van de toetstijd in het lokaal. Mobieltjes en Chromebooks zijn
gedurende de toets niet toegestaan in het lokaal, tenzij een leerling de toets op de
Chromebook maakt. Leren voor een volgende toets mag uiteraard wel en anders kunnen de
leerlingen een leesboek of tekenschrift meenemen, zodat de leerlingen die nog bezig zijn in
alle rust hun toets kunnen afmaken.
De toetsen hebben een duur van 60 minuten. Tussen de toetsen is een pauze van een half
uur. Leerlingen met extra tijd kunnen hun schoolpas hiervoor op tafel leggen.
Er wordt tijdens de proefwerkweek geen verlof toegekend (tandarts,-, of artsenbezoek).
Mocht het onverhoopt voorkomen dat er een toets door ziekte gemist is, dan wordt deze op
maandag 27 juni ingehaald.
Het zijn best wat afspraken maar we hopen hiermee de eerste toetsweek, die voor sommige
leerlingen best spannend kan zijn, zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Heeft u vragen? Neem dan gerust even contact met de mentor op!

■ Oud- en Nieuwfeest
Eindelijk mocht het dit jaar weer: vrijdag 10 juni was ons traditionele ‘Oud- en Nieuwfeest’.
En nee, dit keer niet met vuurwerk om het nieuwe kalenderjaar in te luiden, maar onze
huidige ‘oude brugklassers’ ontvingen de aanstaande ‘nieuwe brugklassers’. Dit zodat de
nieuwe leerlingen, na de kennismakingsmiddag, het Veurs Lyceum ook nog op een
feestelijke manier leerden kennen.

Voor sommige nieuwe leerlingen was het aan het begin van de avond nog wat spannend, er
werden echter al snel nieuwe contacten gelegd. De mentorklassen werden even bij elkaar
gezet en daarna kon het feest los gaan. Van links naar rechts tot polonaises aan toe.
Onze huidige leerlingen hebben samen met DJ Tim en met hun aanstekelijke enthousiasme,
de nieuwe leerlingen een warm welkom gegeven. Dat was mooi om te zien.

■ Open Podium
Eindelijk is het zover: het Open Podium dit jaar gaat definitief door! Morgenavond,
donderdag 16 juni zal het plaatsvinden van 19:00 - 21:00 uur in de aula van onze school,
met om 18:45 uur de inloop.
U heeft eerder al aan brief van ons ontvangen om u op te geven als u wilt komen kijken. Ik
zie u en uw kinderen graag verschijnen op deze feestelijke aangelegenheid!
Rivkah van Engelenhoven, docente muziek

■ YouTuber Alex Klein op het Veurs
Rennende leerlingen, mobieltjes in de lucht, gegil in de gangen: op donderdagmiddag 9 juni
was er een speciale gast op het Veurs Lyceum: YouTuber Alex Klein. Alex, geïnterviewd
door zijn neef Thijs Klein, die onze docent scheikunde en O&O is, vertelde over wat het
betekent om een bekende YouTuber te zijn, wat hij daarvoor moet doen, hoe je bezoekers
trekt (zijn YouTube kanalen hebben ruim een half miljoen abonnees!) en op welke manier hij
daarbij gebruik maakt van Google Analytics.

De brugklasleerlingen die zich hadden aangemeld en bij de gastles aanwezig waren,
mochten ook zelf vragen stellen. Welke andere YouTubers hij kende, was zo’n vraag. “Gaat
het bij je posts meer om de kwaliteit of om de kwantiteit?” Of hij er wel eens over had
nagedacht om Engelstalige filmpjes te maken.
Benieuwd naar de antwoorden? De aanwezige leerlingen namen een groot deel van het
interview op hun mobieltjes op, de opnames circuleren vast ergens in de brugklas
appgroepen...

■ Kamp in Braamt - 3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo
Om 9:30 uur vertrokken de bussen in de regen op weg
naar Braamt, in de buurt van Doetinchem. Na een rit van
twee uur vol vragen zoals "Kan ik wisselen van tent?" en
"Wat eten we vanavond?" tot “Wat zijn de tent-games en
mag ik zelf de groepjes maken?" kwamen we aan op het
outdoorcentrum van Markant.
Na snel het tentenkamp te hebben ingericht, was het tijd
voor onze eerste activiteit: de zwerftocht te fiets, te step en
met de benenwagen. De afwisseling van vervoermiddelen
en de mooie omgeving zorgden voor een divers
programma. Na een lekkere maaltijd was het tijd voor de
"tent-games": in kleine teams strijden om de dagzege. Van
een kussengevecht tot waterpistolen-voetbal deed
iedereen enthousiast en fanatiek mee. Daarna even bijkomen bij het kampvuur en tijd om
naar bed te gaan.
De volgende dag was het na een stevig ontbijt tijd
voor de outdoordag. Onder andere klimmen,
kanoën en archery tag stonden op het programma.
Het weer was zo lekker dat de zonnebrand
tevoorschijn getoverd moest worden. In de middag
was het tijd voor vrije tijd, die besteed kon worden
aan lekker ontspannen in het tentenkamp of aan
zwemmen in het meer.
Na een goed bord pasta was het tijd voor de
pubquiz. Al snel bleek het docententeam aan de
leiding te gaan. Het was maar goed dat er een
onpartijdige jury was ingevlogen om te controleren
of alles wel eerlijk verliep. Daarna brak de laatste
dag alweer aan. We pakten ‘s ochtends eerst alle
spullen in en vervolgens maakten we ons klaar voor de sportdag.
Wat een groot contrast in het weer was er deze dag: ‘s ochtends stralend weer met een
strak blauwe lucht, maar na de lunch regen, regen en nog eens regen. Voor de bikkels geen
probleem, maar anderen bleven liever droog, wilden bijslapen of gingen leuke
gezelschapsspelletjes spelen. Om 15:30 reden we weer terug naar Leidschendam.
Wat was het leuk en gezellig! Iedereen kan terugkijken op een geslaagd kamp.
De kampleiding

■ Zeitzeugin zu Besuch
In de afgelopen weken heeft 5 vwo bij Duits aan een thematische lessenserie over de DDR
gewerkt. Hierin oefenden de leerlingen verschillende taalvaardigheden en leerden zij ook
over het leven in de DDR voor, tijdens en na de Muur. Een stukje taal, Landeskunde en
cultuur bij elkaar. Maar dat is allemaal theorie. Niets is beter dan het leren van iemand die de
DDR zelf heeft meegemaakt. Dat is precies wat op 19 mei is gebeurd: de klas kreeg
mevrouw Robbers op bezoek. Zij is de schoonmoeder van een collega en is in de
toenmalige DDR opgegroeid.
Na de eerste kennismaking met elkaar, waarbij mevrouw Robbers ook informeerde naar het
beeld dat de leerlingen van de DDR hadden, startte haar verhaal. Alles uiteraard in het
Duits.Tijdens haar verhaal stonden we af en toe even stil om haar ervaringen met die van de
leerlingen nu te vergelijken. Ook konden de leerlingen hun eerder voorbereide vragen
stellen, zodat er echt een gesprek ontstond. In de pauze halverwege de les was er tijd om
over het verhaal bij te praten en in de meegebrachte DDR-schoolboeken te kijken. De
verschillen met de boeken van nu zijn enorm.
Na een interessant lesuur met veel verhalen bleven zelfs meerdere leerlingen langer hangen
om toch nog die ene vraag te stellen, die ze nog hadden. De belangrijkste les uit deze
bijeenkomst is wel het feit, dat de DDR niet overal zo erg was, als wij hier vaak meekrijgen.
Dat is vooral een beeld uit de films en de geschiedenisboeken, dat is spannend. Natuurlijk
moest je oppassen voor de geheime dienst, maar je had ook gewoon plezier op school en in
het actieve verenigingsleven. De DDR was voor miljoenen mensen vooral gewoon een thuis.
Al met al was het een geslaagde les die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.
Paul van Elswijk, docent Duits

■ Studiereis naar Suriname en de VS
Van februari tot en met mei ben ik (Eline
Rademakers, docente geschiedenis en mentor
van 6 vwo) drie maanden op studiereis geweest.
Geen vakantie in de tropen, maar hard werken
aan mijn promotieonderzoek. Al drie jaar werk ik
aan mijn promotie bij het instituut voor
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden (nog
twee jaar te gaan!). Mijn onderzoek gaat over de
gevolgen van plantage-leningen en hypotheken
op vrije en onvrije mensen in Suriname tussen
1750-1830. Het is natuurlijk gek om al drie jaar
onderzoek te doen naar een land waar je nog
nooit geweest bent. Bovendien moest ik enkele
archieven inzien, dus vloog ik in het voorjaar voor
meer dan twee maanden naar de tropen!

Naast veel schrijven en bezoekjes aan het archief en de universiteit ondernam ik enkele tours om het
land nog beter te leren kennen. Drie keer deden we (mijn vriend was gezellig met mij meegereisd)
een plantagetour naar verschillende gebieden. Ook zagen we nog in werking zijnde plantages en
moesten allerlei capriolen uitgehaald worden om in een dichtbegroeid stukje jungle de resten van een
suikerfabriek te kunnen bewonderen. Ondertussen schoten de vogelspinnen onder de voeten en
boven het hoofd in de lianen van de dichtbegroeide mangroves vandaan, smulden de muggen van
vers bloed en brandde de zon de wangen rood. Maar de tochten waren absoluut de moeite waard!
Het geeft een goed beeld hoe de omstandigheden waren waarin honderdduizenden mensen in
slavernij en als contractarbeider, respectievelijk onvrijwillig en enigszins vrijwillig, tewerkgesteld
werden. De bezieling die ik zocht om in mijn boek te verwerken heb ik hier zeker gevonden!
Heel bijzonder en noemenswaardig was de trip naar het marrondorp Jaw Jaw (zeg: Jou Jou), een
autarkisch (zelfvoorzienend) marrondorp aan de boven-Surinamerivier. De marrons zijn een
bevolkingsgroep die zijn ontstaan uit tot slaaf gemaakten die gevlucht waren van de plantages en die
nederzettingen in het binnenland hebben opgericht. Al in 1762 sloten ze een vredesverdrag met het
koloniale gouvernement waarmee ze als zelfstandige groep werden erkend. Die zelfstandigheid is nu
nog steeds zichtbaar in de eigen taal, cultuur, religie en de bijna volledige autarkische samenleving.
Alle bomen, planten, dieren en het water hebben een functie. We werden rondgeleid door drie gidsen
in spé van 6, 10 en 12 jaar oud, die vol trots de omringende dorpen, hun basisschool, en het
voetbalveld lieten zien. Op de basisschool in het dorp wordt lesgegeven in het Nederlands, vandaar
dat we met elkaar konden communiceren, ondanks dat dit de derde taal van de kinderen is (naast het
Saramaccaans en het Sranan).
Na twee maanden hard doorwerken in Suriname vlogen we door
naar de Verenigde Staten. Vanaf New Orleans roadtripten we
onder andere via Memphis, Nashville en Washington naar New
York! Uiteraard bezochten we ook rondom deze steden
verschillende plantages en musea, want ik was benieuwd of er
een verschil was tussen de manier waarop de Surinamers en de
Amerikanen hun geschiedenis beleven. En dat was er! Vooral
omdat het in de Surinaamse tropen een constant gevecht tegen
de allesvernietigende jungle is, terwijl de Amerikanen ook nog
veel meer geld tot hun beschikking hebben om dit historisch
erfgoed te bewaren. De reis eindigde in New York waar we op de
fundamenten van de Nederlandse kolonie liepen waartegen de
kolonie Suriname geruild is.
De studiereis had niet beter afgesloten kunnen worden!
Eline Rademakers, docente geschiedenis en mentor 6 vwo

We wensen u en uw gezin een paar goede laatste weken
in dit schooljaar en veel succes bij de proefwerkweek en
eventuele herexamens!

