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Geachte ouder/verzorger  

Het schooljaar 2017-2018 is al behoorlijk op streek en daarom tijd voor het uitbrengen van de 

tweede Nieuwsbrief van het HLZ. De inhoud van deze nieuwsbrief varieert van belangrijke 

gebeurtenissen, verslagen van activiteiten, bijzonderheden die zich voordoen of hebben gedaan, 

leerlingen of personeel in de spotlight tot en met de agenda van het komende trimester. Deze 

Nieuwsbrief is slechts één van de communicatiekanalen tussen school, ouders en andere 

betrokkenen. Via e-mail en via Magister houden wij u op de hoogte en kunt u zelf na inloggen 

informatie vinden. Natuurlijk is er ook onze website: www.hlz.nl waar u veel documenten terug kunt 

vinden, de schoolwijzer kunt lezen, foto’s van activiteiten kunt vinden en waar de actuele informatie 

staat. Ik hoop dat u voldoende interessante informatie aantreft en deze Nieuwsbrief dan ook met 

plezier leest. 

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik vier weken geleden het stokje overgenomen van Peter 

Bergambacht. Ik wil namens alle medewerkers van het HLZ, en hopelijk ook namens u, Peter 

bedanken voor zijn inzet in de eerste zes maanden van dit schooljaar. Dit is de zoveelste rectorwissel 

die deze school moet meemaken. In de sollicitatie procedure heb ik aangegeven dat ik voornemens 

ben langer te blijven dan mijn voorgangers, en dat voornemen herhaal ik graag naar u in deze brief. 

Ik had wel enig cynisme bij de medewerkers verwacht bij mijn aantreden (‘daar heb je er weer een’) 

maar niets is minder waar. Iedereen heeft zin om vooruit te kijken. Ik trek ruim de tijd uit om met alle 

medewerkers kennis te maken en spreek iedereen persoonlijk. Zo leer ik hen kennen, en zo leer ik 

ook de school kennen waar ik halverwege een schooljaar in ben gestapt. Mijn eerste indruk van het 

HLZ is een school waar de medewerkers trots zijn op de traditie en vanuit dat fundament willen 

werken aan de toekomst. Een school ook waar leerlingen een stem hebben. De opening van de 

Universalis studiedag werd gedaan door twee leerlingen, Guus en Larice, die ons gingen vertellen 

waar het onderwijs aan moet voldoen. Een betere start van zo’n dag kun je niet verzinnen. Een 

mooie traditie is het zogenaamde POLS-overleg (Periodiek Overleg Leerlingen Schoolleiding) waar 

regelmatig de gang van zaken in de afdelingen wordt besproken. 

In mijn kennismakingsgesprekken vraag ik naar de goede en sterke punten van het HLZ en, zonder 

uitzondering, wordt de kleinschaligheid, de veiligheid en de goede sfeer genoemd. En dat merk ik als 

ik door de gangen loop, de verhouding tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de 

medewerkers is prima. Ik heb zelf nog nauwelijks de tijd gehad om met leerlingen in gesprek te gaan, 

maar daar gaat de komende weken verbetering in komen. 

Er komen drukke weken aan voor de school, de medewerkers en haar leerlingen. 

Ook voor u thuis breken weer spannende tijden aan, zeker wanneer uw kind 

examen gaat doen. Hoewel ik nog maar een eerste indruk heb ga ik ervan uit dat 

de leerlingen goed zijn voorbereid op de deze afsluiting van hun middelbare 

schoolperiode.  

We zitten nu midden in de activiteitenweek en de schoolreizen, ook van die 

mijlpalen in een schoolperiode. Ik verwacht u in een volgende nieuwsbrief hierover 

positief te mogen berichten en wens u veel leesplezier toe met deze nieuwsbrief. 

Wilfred Vlakveld 

Rector HLZ  

 

 

 



 

 

Nieuws uit de onderbouw, klas 1 en 2 
 
Ik schrijf u dit stukje terwijl vanuit de gangen en de lokalen enthousiaste geluiden van de 
activiteitenweek klinken. Zoals zoveel zaken een nieuwe ervaring op het HLZ en eigenlijk geldt 
hetzelfde voor het schrijven van dit stukje zelf. Ik heb begrepen dat het een traditie is om in deze 
nieuwsbrief terug, en vooruit te kijken. Ik weet niet of het ook traditie is er een persoonlijke noot aan 
te geven, maar dat zal ik wel proberen. 
 
Sinds mijn start in december is er veel gebeurd. Er zijn sportdagen geweest, ik heb mogen genieten 
van het Cultureel Kerst Café, we hebben de open dagen en inschrijvingen van toekomstige eerste 
klassers achter de rug en ik heb op allerlei manieren kennis gemaakt met collega’s en leerlingen.  
 
In januari is er een officiële start met leerjaarcoördinatoren gemaakt. Hun taak is gericht op de 
leerlingenzaken in de breedste zin van het woord. Emiel Neter was al een vertrouwd gezicht voor 
leerjaar 1 en Jack Bijsterveld is met veel enthousiasme ingestapt in leerjaar 2. Het kan dan ook goed 
zijn dat u hen in gesprekken of berichten zal tegenkomen. 
 
Uiterlijk volgende week krijgt uw kind van de mentor het rapport mee.  
Woensdag 11 april: 2e klassers bezoeken het Paleis op de Dam 
Donderdag 12 april: Talenten festival. 
Maandag 16 en dinsdag 17 april: oudergespreksavonden. 
 
 
Bovenbouw Havo en VWO 
In deze brief werpen wij een blik op datgene wat er speelt in de bovenbouwafdeling van Havo en 
Vwo. 
 
Leerjaarcoördinatoren 
Zoals u al eerder hebt vernomen zijn er twee nieuwe leerjaarcoördinatoren aangesteld die de 
afdelingsleiders ondersteunen in de werkzaamheden van de bovenbouw Havo en Vwo. Zij zijn 
verantwoordelijk voor alle leerlingzaken. Mevrouw Hoogesteijn is leerjaarcoördinator van havo 3, 4 
en 5. Mevrouw Maas heeft vwo 3, 4 en 5 onder haar hoede. Wellicht heeft u al een keer met hen te 
maken gehad in gesprek of via de mail. Voor vragen kunt u hen bereiken via hgs@hlz.nl  of 
mas@hlz.nl  
 
De derde klassen 

 Profielkeuze 
De leerlingen van de derde klassen hebben na een uitgebreid begeleidingstraject onder leiding van 
mentoren en decanen hun profielkeuze ingevuld. Deze keuze is in de afgelopen 
rapportvergaderingen besproken. Bij twijfel over de haalbaarheid van de voorgenomen vakken in de 
bovenbouw, zal de mentor of decaan contact met u opnemen. Wij hopen dat de ondersteuning van 
dit proces zal resulteren in een vruchtbare start en het succesvol doorlopen van de bovenbouw. 
 

 Activiteitenweek 
Deze week (dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april) vindt de activiteitenweek plaats voor alle leerlingen 
van de eerste, tweede, derde klassen én Vwo 4.  
Havo 3 heeft deze week de Maatschappelijke Stage (MAST). De leerlingen zijn aan het werk bij non-
profit organisaties waarmee zij een bijdrage leveren aan, en leren wat vrijwilligerswerk inhoudt.  
 
De leerlingen van U3 zijn al druk bezig met het vormgeven van hun eigen voorstelling,  
Hotel De Grote L, onder leiding van de docenten Karlot Bosch en Rein van der Wiel. U bent van harte 
welkom bij deze voorstelling op vrijdag 6 april om 16 uur in de aula van het HLZ. Het reserveren van 
een kaartje kan bij hoteldegroteltheater@gmail.com. De entree is 2 euro per kaartje. 

mailto:hgs@hlz.nl
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V3 leerlingen gebruiken deze week om een mini-profielwerkstuk te maken onder begeleiding van 
docenten aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Ze doen een natuurwetenschappelijk 
onderzoek gecombineerd met een literatuuronderzoek naar de duurzaamheid en economische 
aspecten van een bepaald product. De gegevens worden vervolgens verwerkt in een mini-
profielwerkstuk. Donderdag zullen zij zich buigen over de signaleringstoetsen om vervolgens vrijdag 
de week af te sluiten in de Escape-rooms van Geuzenveld. 
Enquêtes kwaliteit 
  
Kwaliteit en enquêtes  
We zijn op het HLZ hard bezig om het onderwijs en de aan school verwante zaken kwalitatief op orde 
te hebben en willen graag weten wat goed gaat en wat aandacht behoeft. Dit evalueren we binnen 
school maar om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben we tevens de input van leerlingen en 
ouders nodig. Komende maand zal daarom de leerlingen van de brugklassen, 3e klassen en 
examenklassen gevraagd worden een enquête in te vullen waarin vragen voorkomen over het 
onderwijs, maar ook algemene zaken zoals veiligheid of schoolomgeving  komen aan bod. Ook u als 
ouder zal via de mail gevraagd worden om een enquête in te vullen, waarbij wij hopen op een 
maximale respons opdat wij een goed beeld krijgen van wat er leeft en speelt onder de ouders. 
 
Vwo 4 
Na een pittige overgang van 3 naar 4 Vwo zijn de leerlingen inmiddels gewend aan het reilen en 
zeilen in de bovenbouw. De studiewijzer kent geen geheimen meer en plannen loont. Donderdag  
19 april start de derde toetsweek (TW3) en deze duurt tot en met donderdag 26 april. Aansluitend 
kunnen de leerlingen genieten van twee weken meivakantie.  
Deze week hebben de leerlingen de activiteitenweek gebruikt voor culturele zaken. Ze begonnen de 
week met de workshops Poetry Slam, Sound Design en Theatersport. Enthousiaste verhalen hoorden 
wij rondgaan op school. Vandaag zijn ze vertrokken naar Antwerpen. Hier worden om diverse musea 
bezocht met daaraan gekoppeld een aantal workshops. Vrijdag sluiten zij de week af in de 
Kookfabriek om al samenwerkend de beste kroketten te fabriceren. Een jury bestaande uit docenten 
zal de kroketten keuren en bepalen welke groep de beste krokettenbakker is.  
 
Havo 4 en Vwo 5 
De leerlingen van Havo 4 en Vwo 5 zijn deze week op reis. Zij bezoeken het zuiden van Spanje, Nice, 
Berlijn en Edinburg om zich nog beter te bekwamen in de taal van hun keuze en verschillende 
activiteiten te bezoeken. Als zij terug zijn, zullen zij zich moeten voorbereiden op de derde 
toetsweek, die ook voor hen start op donderdag 19 april. De eerste signalen vanuit het buitenland 
zijn positief. 
 
Eindexamenklassen Havo 5 en Vwo 6 

 Profielwerkstuk 
De eindexamenklassen hebben een pittige tijd achter de rug. Diverse SE-weken, het profielwerkstuk 
met als afsluiting de presentaties. Onder toeziend oog en luisterend oor van familie en vrienden werd 
begin februari in korte tijd de kern van het profielwerkstuk gepresenteerd. De leerlingen uit V5 die 
toehoorder waren, hebben op deze wijze een impressie gekregen van datgene wat ze het komende 
jaar te wachten staat. 
 

 Laatste loodjes 
Op dit moment zitten de Havo5 en Vwo6 leerlingen volop in de voorbereiding voor de laatste 
periode. SE 3 is net afgerond en deze week hebben zij zich voor diverse examenmodules kunnen 
opgeven. Volgende week dinsdag 10 april is de herkansing van SE3,  daarna zal de focus liggen op de 
laatste weken naar het eindexamen toe. De twee weken in mei zijn voor hen studieweken, om op  
14 mei goed voorbereid te starten met het Centraal Eindexamen.  
  



Dit is voor de leerlingen maar ook voor ons altijd een spannende periode. Een mail met de gang van 
zaken en data voor de laatste periode van dit jaar kunt u binnenkort verwachten. Belangrijk voor u is 
om in elk geval de datum voor de diploma-uitreiking te noteren. Voor de Havo is dat donderdag 5 
juli, voor het Vwo zal dit vrijdag  
6 juli zijn. Te zijner tijd ontvangt u van ons een uitnodiging. 
 
Vriendelijke groet,  
  
Mw. Corinne van Baar 
Dhr. Martin Achterberg 
 
Visite uit Rouen  

Op dinsdag 20 maart arriveerden 34 Franse leerlingen (en 3 docenten) van het Lycée Jeanne d’Arc in 
Amsterdam voor het eerste deel van de uitwisseling met Rouen. Na een mooie eerste kennismaking 
met de stad vanaf het water, volgde de eerst live ontmoeting met onze vierdeklassers op het HLZ. Via 
mail, facebook en Snapchat was in de afgelopen maanden het contact al goed op gang gekomen, 
maar deze week leerden de correspondenten elkaar van dichterbij kennen. Na een gezellig 
welkomstdrankje gingen de Fransen mee naar het HLZ-gastgezin van hun correspondent.  
 
Dapper volkje 
Na wat gezellig gestuntel in het begin bleek de volgende ochtend dat bij iedereen het ijs al snel 
gebroken was en de eerste avond samen heel leuk was geweest. De leerlingen uit Rouen gingen die 
dag eerst naar het Scheepvaartmuseum en maakten vervolgens een uitgebreide fietstocht door de 
Beemster en langs de molens. Dit laatste leverde wat hilarische anekdotes op van een paar van de 
Franse leerlingen. Fietsen kún je dus verleren.  
 
Quizt je dat? 
Donderdag gaven een aantal van onze leerlingen Nederlandse les. Ook geen makkelijke taal om te 
leren tenslotte… De Fransen deden erG hun best (op onze G) en bleken toch al best veel van ons land 
te weten. Daarna volgden de correspondentenduo’s een Engelse les en een les tekenen. Dank aan - 
en lof voor Stéphanie Dockx en Hella Snijder voor het verzorgen van dit programmaonderdeel. Na de 
gezamenlijke lunch in De Biels en voordat de Fransen het Rijksmuseum aandeden, kregen we van een 
aantal 4e klassers een leuke quiz, waarbij de Nederlandse en Franse correspondenten elkaar nodig 
hadden om de vragen te kunnen beantwoorden.  
Donderdagavond genoten de correspondenten van hun laatste avondje samen in Amsterdam, in mei 
worden de rollen omgedraaid. Vrijdag bezochten de Fransen nog het Van Gogh museum, waarna er 
emotioneel (vrolijk) afscheid werd genomen op het HLZ en de Fransen huiswaarts keerden. 
 
Kort samengevat: een zeer geslaagde eerste helft van de uitwisseling. De sfeer was even zonnig als 
het weer, nieuwe vriendschappen gesloten, veel gedaan en veel Engels gepraat, in deel 2 
ongetwijfeld meer Frans, omdat we dan in Franse gastgezinnen verblijven. Wij kijken er nu al naar 
uit!  
 
Emmanuelle Clavreuil, Sjimmie Lensen, Joke Sitsen 
 
 

  



Bruxelles 2018 – une excursion avec les élèves de la troisième 
 
Brussel 2018, de 6e editie alweer. Elk jaar begin maart neemt de sectie Frans de leerlingen uit de  
3e klas mee naar Brussel, de prachtige hoofdstad van Europa en België. 
 
Ook dit jaar zijn de leerlingen tijdens een aantal lessen Frans, economie, aardrijkskunde, geschiedenis 
en tekenen op deze excursie voorbereid. We zijn benieuwd naar het fotoverslag dat de leerlingen 
binnenkort inleveren.  
 
Donderdag 8 en 15 maart staan tegen de 80 leerlingen en 8 enthousiaste docenten ’s ochtends heel 
vroeg op om vanaf school om 7.30 in een dubbeldekker te stappen, direction Bruxelles. Na ruim drie 
uur reizen volgt het eerste bezoek aan het Parlamentarium. Dit is een informatiecentrum waar de 
leerlingen op interactieve wijze meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van de 
Europese Unie. 
 
Het regent  ’s ochtends flink en dus wordt besloten om de lunch daar te gebruiken in plaats van in 
het nabij gelegen Warandepark. Bruxelles sous la pluie, pas si fantastique.  
 
Daarna gaan we in drie groepen uiteen om een bezoek naar keuze te brengen aan het 
Muziekinstrumentenmuseum, het Museum van het stripverhaal of Mixity 183, een tijdelijke 
tentoonstelling gewijd aan Brussel en zijn gemengde bevolking (183 nationaliteiten). Bij elk museum 
maken de leerlingen opdrachten in het programmaboekje en dat doen ze vol ijver. 
 
Iedereen doet vervolgens in kleine groepen een puzzeltocht op en rondom de Grote Markt om 
gebouwen te bekijken, informatie op te zoeken en de Franse kennis in praktijk te brengen. Deze 
tocht eindigt bij Brussels bekendste inwoner, Manneken Pis, waar de leerlingen getrakteerd worden 
op een lekkere Belgische wafel.  
 
Gelukkig schijnt op de eerste reisdag ’s middags de zon en kunnen we genieten van al het moois dat 
Brussel te bieden heeft. Aan het einde van de middag gaan de leerlingen op eigen gelegenheid op 
zoek naar een geschikt eettentje en zijn de docenten even gezellig onder elkaar in een authentiek 
Brussels restaurantje.  
We zijn heel blij iedereen op tijd weer op de Grote Markt te ontmoeten om begin van de avond de 
terugreis naar Amsterdam te starten. 
 
Brussel 2018 was weer een geslaagde excursie, mede dankzij het goede gedrag van onze leerlingen. 
De sectie Frans bedankt hierbij alle collega’s die een bijdrage hebben geleverd. 
 
Amitiés, la section française: 
Emmanuelle Clavreuil, Eva van Leen, Joke Sitsen & Chris Marije Cosijnse (photos & compte-rendu) 
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CKV 
In maart zijn we met een tiental leerlingen uit 4 VWO naar de voorstelling Romeo en Julia van 
Toneelgroep Oostpool geweest. Het was geen verplichte activiteit, maar een mogelijkheid voor 
nieuwsgierige leerlingen om hun kennis vanuit de les in de praktijk terug te zien komen. In de les 
hadden ze een moderne bewerking van een Shakespeare stuk gemaakt en uitgevoerd, en ook deze 
versie van Oostpool zou een moderne variant op het oorspronkelijke verhaal zijn. Voorafgaand aan 
de voorstelling kregen de leerlingen een meet and greet met twee acteurs, waar zij enigszins 
aarzelend hun vragen konden stellen. Toch spannend als je opeens oog in oog staat met twee 
bekende gezichten in spandex kostuums. Op één leerling na waren de meeste leerlingen nog nooit 
naar zo’n lange voorstelling geweest, dus ze waren van te voren toch een beetje gespannen. Gingen 
ze het wel vier uur volhouden? Nou, dat hebben ze zeker volgehouden! Alle leerlingen hebben bijna 
de volledige vier uur op het puntje van hun stoel gezeten. Bij één scène vloeiden er zelfs tranen van 
het lachen. En allemaal kwamen ze laaiend enthousiast de zaal uit: “Dit was echt cool, mevrouw!”. 
Als CKV-docent is dat natuurlijk een moment om te koesteren. David Hargreaves, een belangrijk 
theoreticus binnen de kunsteducatie, stelt dat kinderen een positieve band met kunst krijgen als zij 
tijdens hun schooltijd een zogenaamd conversief kunsttrauma meemaken: een plotselinge, 
enerverende confrontatie met een kunstuiting. Ik hoop dat dat voor deze leerlingen het geval was en 
dat de drempel om naar het theater te gaan voor hen minder hoog is geworden, of zelfs verdwenen 
is. 
Karlot Bosch 
 
Uitnodiging namens U3A 
Wij, U3A leerlingen, spelen op de vrijdag aan het eind van de activiteitenweek, 6 april, om 16:00 uur 
een theatervoorstelling over het boek: Hotel De Grote L dat we in de eerste klas gelezen hebben.  De 
aula is het theater. We hebben er veel tijd in gestoken en zouden het leuk vinden als jullie willen 
komen kijken. De prijs van het kaartje is 2 euro. Als je een kaartje wilt kopen stuur  je een email naar: 
hoteldegroteltheater@gmail.com. Of neem contact op met Karlot Bosch of Rein van der Wiel. 
 
Wij hopen jullie graag te zien bij de voorstelling! Louis van Baaren 
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Muziek 
 

Op donderdag 12 april zal van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur het TaLente(n)Festival 2018 
plaatsvinden in de aula 

 

 
 

Je kunt genieten van prachtige liedjes, flitsende dans, mooie filmtrailers en een coole schoolband 
We zouden het heel leuk vinden als je komt kijken 

Stem op je favoriet! 
Het publiek bepaalt wie gaat winnen 

Als je je entreebewijs na de voorstelling aan VEE geeft heb je de volgende dag het 1e uur vrij 
De toegang is gratis 

Er is wel gelegenheid om een kleine bijdrage te geven en een drankje met snack te kopen ten bate 
van ons 

Zonneoven Project in Malawi 
 

Namens alle deelnemers 
 

 
Elijah Martherus (H1B), Martina Torres Poblet (H1B)Arshana Ramautar (U3A), Elaysah Quinn (V1A)), 

Sabri Merraun (H1B, Linda van Dijk (V3B), Stella Keijer (V2A), Mauro Timmer (V1C), Sarah Kijl (H1B), 

Tess Gaus (V1B), Cato de Ridder (V1B), Camiel Erseling (V1B), Jenny Lin (H4A), Lucas van Cooten 

(H3B), Lena Stremler (V3A), Thiri Htun (H1A), Romaissa Ben Hamdounia (V1C), Tess Kamping (V4C), 

Ian Vis (H5B), Finn van der Horst (H5B), Chelsey Mihaly (H2B), Madelief Halsema (H2B) 

Eric Veeger, docent Muziek 

  



Met de 2e klassers naar ARTIS om te TEKENEN door heel goed te KIJKEN. 
Artis bleek een grote uitdaging voor de kinderen, ze zagen platte koppen, bolle ogen, 
vreemde vleugels, schilden met een raar patroon, lange slurfen, vreemde stekels , puntige 
hoorns, lange lippen, korte dikke poten, ingewikkelde patronen op de huid van de giraffe, en 
dan nog die grote hangende huidplooien van de olifant.   
En dan bewegen die dieren ook nog eens allemaal! Gelukkig,  op de bordjes stonden ze 
tenminste stil! En buiten zijn was beter dan binnen in een lokaal. 
 
de tekensectie 
 
 

  

 



Nieuws vanuit de Oudercommissie 
 

Het voorkomen en het voorkómen van psychische klachten 
Saskia van Es,  klinisch psycholoog bij PsyQ 

 
 
Tot nu toe heeft Saskia de presentatie voor tieners gehouden. Maar ook voor ouders is dit verhaal 
over psychische stoornissen zeker interessant. De aandoeningen zijn uiteenlopend en komen vaker 
voor dan je denkt.  Denk aan zelfmoordgedachten, het horen van stemmen, een nicotineverslaving, 
ernstige eetstoornissen (zoals anorexia nervosa). Maar bijvoorbeeld ook hyperactiviteit. En 
tegenwerking thuis en/of tegenwerking op school zijn vaak een gevolg van onvoldoende kennis en 
erkenning van de ziekte of het ontbreken van behandeling. Voor preventie is het dan te laat, als het 
voorkomen al mogelijk is. Vaak is een deel van de aandoening erfelijk bepaald.  
 
Gestart wordt met een filmpje over Amy Winehouse. Amy is verslaafd aan drank en drugs, maar 
daarnaast lijdt ze ook aan eetstoornissen en depressies. Het stigma verslaafd is van toepassing. 
Vanuit de psychologie weet men dat een aanzienlijk deel van de psychische problemen mede 
veroorzaakt worden door stigmatisering. En verslaving is geen keuze. Nu weten we allemaal hoe het 
met haar is geëindigd.  En dan te weten dat 1 op de 15 mensen tussen de 13-18 jaar lijdt aan een 
depressie (bron: CBS).  
 
Maar hoe zit het dan met psychische stoornissen? Hoe vaak komt het voor? Dat hebben de ouders 
via Kahoot kunnen testen! Was dat even schrikken als blijkt dat het vaak voorkomt, misschien wel 
vaker dan je denkt. En dan ook nog het feit dat veel mensen met een ernstige stoornis 20% meer 
kans hebben om minder lang te leven. Mensen met een ernstige psychische stoornis hebben een 
beperktere levensverwachting. Vandaar dat Saskia ook pleit voor meer aandacht voor stoornissen. 
Meer aandacht ook om tieners hier voorlichting over te geven, omdat naarmate een kind ouder 
wordt, de kans op de ontwikkeling van een psychotische stoornissen toeneemt. Het is daarom van 
belang er op tijd bij te zijn. Zo kun je veel leed voorkomen. Tegenwoordig hoeft niet iedereen meer 
aan de medicatie of in een instelling worden geplaatst. Veel kan worden verholpen m.b.v. therapie. 
Behandelingsmogelijkheden zijn groter! 
 
De bijbel om alle stoornissen in op te zoeken is de DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders).  Hierin kun je bijvoorbeeld opzoeken waarom je een aandoening een depressie 
kunt noemen (en waarom niet). ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) staat er natuurlijk 
ook in. Het komt zowel bij kinderen als volwassenen voor. Een behandelbare stoornis, maar wel een 
waar je last van kunt hebben in je leven. Er bestaan 3 beelden van ADHD, het overwegend 
onoplettende type, het overwegend hyperactieve/impulsieve type en het gecombineerde type. En 
hoe komt het nou precies? De wetenschap weet wel dat er iets aan de hand is met je frontale kwab, 
maar niet precies wat. Erfelijkheid en omgeving spelen een rol bij het ontstaan ervan.  
 
Een andere stoornis is autisme. Verschillende vormen hiervan komen voor en er bestaat verschil 
tussen mannen en vrouwen. De informatieverwerking in de hersenen werken op een andere manier. 
Daarom kan het zijn dat men het vaak als vervelend ervaart om aangeraakt te worden. Ze hebben 
onder andere goed oog voor detail,  moeite met verandering en opvallend beperkt aantal interesses 
of activiteiten. Het kan een grote handicap zijn, maar je kunt er ook wat aan hebben (bijv. bij politie; 
zeer opmerkzaam). 
 
Dan rijst natuurlijk de vraag of het verstandig is te melden dat iemand een stoornis heeft. Sommigen 
zijn hun stoornis (zie hierboven over stigma’s). Het kan helpen het te melden en te kijken hoe er 
rekening mee kan worden gehouden. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn, het brengt veel stress mee. 
Er zijn goede redenen om het wel of niet te vertellen. Dat zal ieder voor zich moeten besluiten. Want 



niet iedereen weet om te gaan met een stoornis. In Australië is hiervoor een cursus ontwikkeld, 
wellicht dat Nederland ook nog eens met een soort van eerstehulp cursus voor stoornissen komt.  

 
De laatste tijd komen steeds meer bekende mensen uit voor hun stoornis. Zoals Laura van de Voice 
Kids. Zij vertelde dat ze depressief is (geweest). Hiervoor is inmiddels een gala opgericht, het 
depressiegala. Het helpt dat andere (voorbeeldfiguren) er open over zijn. Wellicht dat dit een 
opening biedt voor anderen om ook ervoor uit te komen. Zie voor depressie op de site gripopjedip.nl. 
Een online groepscursus voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die last hebben van depressieve 
klachten. Door zo’n programma of cognitieve therapie, kun je het voorkomen. Zo ook op de site van 
Brijder Jeugd (brijderjeugd.nl) met informatie over alcohol, cannabis, drugs en gamen.  
 
Kortom: don’t you worry ‘bout a thing! Psychische klachten komen veel voor, maar zijn ook goed te 
behandelen. Maar wees er op tijd bij! 
 
PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz-instellingen. Het 
biedt psychotherapie, een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en 
problemen.  
 
Onderzoek PISA  
 
Woensdag 14 maart heeft op het HLZ het PISA onderzoek plaatsgevonden. PISA staat voor 
Programme for International Student Assessment. Het is een onderzoek onder 15-jarigen over hun 
kennis en vaardigheden, dat sinds 2000 elke drie jaar wordt uitgevoerd. De school levert een lijst aan 
met alle leerlingen uit een bepaald geboortejaar en hieruit wordt een steekproef getrokken van 35 
leerlingen. Zij krijgen een brief waarin wordt gevraagd of ze mee willen doen met het onderzoek en 
nadere uitleg. Een soort CITO zeg maar. Hoofdonderwerp is leesvaardigheid, wiskunde en 
natuurwetenschappen. De leerlingen krijgen online vragen die ze moeten beantwoorden. Een hele 
zit, maar wel de moeite waard. Hiermee probeert men te kijken in hoeverre het onderwijsstelsel in 
de deelnemende landen leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers. De belangrijkste conclusies van 
PISA-2015 was dat Nederland in het internationale gezelschap een goede subtopper is. Indien je 
meer wilt weten hierover kun je dat nalezen  in het PISA-rapport 2015 op de website cito.nl. 
 
Benieuwd dus hoe het HLZ dat doet! De uitslag zal echter op zich moeten laten wachten, want dat 
duurt nog even. Eerst zullen alle deelnemende landen de test moeten laten afnemen en vervolgens 
moeten de vragen worden nagekeken. Dan worden de gegevens van alle landen verzameld en 
geanalyseerd. Pas in het jaar na de peiling (dus 2019) verschijnt een internationaal rapport met 
daarin de resultaten van de deelnemende landen. Maar ook een apart rapport over de resultaten van 
Nederland.  
 
Dank dus voor alle 15-jarigen die hebben moeten zwoegen van 10.00 tot 14.00 uur! Misschien de 
volgende keer een idee om voor een lunch te zorgen en een alternatief bedenken om de tijd door te 
komen als ze eerder klaar zijn, maar nog niet weg mogen?! Want helaas zijn mobiele telefoons 
verboden….. 
 
 
 
Agenda voor de komende periode 

    Deze week: 
studiereizen/activiteitenwk./ex.modules 

Tijd: 

    Deze week: signaleringstoetsen klassen 1 + 2   

MA 2-apr 2e Paasdag   



 DI 3 apr Aanvragen herkansing SE-3  16.00 uur 

DO 5-apr repetitie Talente(n)festival 15.30 uur 

VR 6-apr  Voorstelling Hotel de Grote L 16.00 uur 
 

  
  

 DI 10 apr Herkansing SE-3  08.45-10.15 uur 

WO 11-apr Paleis op de Dam V2+H2  

  Paleis op de Dam U2+V2  

DO 12-apr ouderraad-4 18.30 uur 

    Girlsday (selectie ob-leerlingen) hele dag extern 

    Talente(n)festival 19.00-21.00 uur 

 VR 13 apr kampioenschap hockey (selectie 2e/3e klassers)  hele dag 
 

    
 

 MA  16 apr Uitreiken DI-200   

    oudergespreksavond   

DI 17-apr oudergespreksavond 
 

WO 18-apr DI-200 getekend retour   

    Uitreiken akkoordverklaringen (5H/6V) vanaf 13.00 uur 

    Generaal appèl examenklassen vanaf 13.00 uur 

    Schoolfotograaf (5H/6V) vanaf 13.30 uur 

 DO  19 apr Akkoordverklaringen getekend retour   

VR 20-apr TW-3 + Universalis t/m 26 april   
 

  
  

    Deze week: examenmodules   

 DO 26-apr examenfeest   

VR 27-apr Koningsdag/meivakantie t/m 11 mei   
 

  
  

 MA 14 mei Start CSE-1 (t/m 29 mei)   

    aanvragen herkansing TW-3 voor 16.00 uur 

 DO 17-mei herkansing TW-3 14.45 uur 

VR 18-mei CSE-1   
 

    
 

MA 21-mei 2e Pinksterdag   

 DI 22-mei Klankbordavond-2 19.00 uur 

    uitwisseling HLZ>Rouen t/m 25 mei   

WO 30-mei start 3e afnameperiode Rekentoets t/m 11-6   

DO 7-jun Rekentoets 3ER + 3F (5H/6V) 13.00-15.30 uur 

VR 8-jun Talendag   

 


