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Inleiding

Viva Vox 3, jaargang 10

De open dag van Lariks, waarover meneer Bakker schreef in de
inleiding van Viva Vox 3, ligt alweer weken achter ons. Naast alle bijzondere
maatregelen die het onderwijs treffen om corona tegen te gaan, was de organisatie
van de allereerste online open dag heel bijzonder te noemen. Normaal gesproken is
de open dag een moment waarop we met ons allen laten zien wie we zijn en waar we
voor staan op Lariks. Terwijl een klein groepje collega’s bezig was met de open dag,
was ik samen met mijn collega’s met ere vrij.
De afdeling gymnasium is blij om te kunnen zeggen dat we ook komend schooljaar
weer een ‘volle klas’ gymnasiumleerlingen mogen verwelkomen op Lariks. Zelf had ik
niet de mogelijkheid om gymnasium te doen. Mijn havoadvies was daar niet
toereikend genoeg voor. Mijn zusje rondde het gymnasium wel af. Of ik jaloers ben?
Nee, want een leerling moet op de juiste plek zitten. Op het gymnasium zou ik
doodongelukkig zijn geworden, omdat ik niet zou kunnen meekomen. Maar laat ik
vooropstellen; had ik wel gymnasiumadvies gekregen dan had ik dat zeker gedaan!
Over dat laatste gesproken. Met grote verwondering heb ik dan ook gekeken naar de
documentaire ‘Klassen’ (Human). Niet alleen de kinderen die gevolgd werden in deze
documentaire, maar tevens hun ouders leggen grote druk op het schooladvies voor
de middelbare school. Begrijp me goed: dat allochtone leerlingen structureel een
lager advies krijgen dan hun autochtone medeleerling is schrijnend en moet subiet
veranderen. Maar het idee dat je zonder havoadvies niet meer meetelt, moeten we
zo snel mogelijk de wereld uit zien te krijgen.
Uit onderzoek van Unicef (september 2020) onder de 41 meest welvarende landen
heeft Nederland de gelukkigste jeugd. Maar welvaart is geen garantie voor geluk. Uit
onderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse jongeren stress ervaren van school. Het
schooljaar vordert en de balans moet straks worden opgemaakt. Wie kan er
bevorderd worden naar het volgende schooljaar, voor wie is een schooljaar overdoen
verstandiger en voor wie is een andere route beter? Voor dat laatste zouden we niet
bang
Denisa en Naomi, beide gymnasium 6, hebben ondertussen de nodige ervaring
opgedaan en komen dan ook met tips voor het leren van de klassieke talen. Laat de
leerlingen uit klas G1A, die zich aangemeld hebben voor het gymnasium, er hun
voordeel mee doen. Ze stellen zich aan u voor in dit bulletin. Verder Jona Janssen,
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oud-gymnasiumambassadeur van Lariks, die vertelt over zijn vervolgstudie filosofie
en de waarde van zijn gymnasiumopleiding voor zijn studie en ‘grotemensenleven’.
Geniet zou ik zeggen!
Jitske Brunner

Inhoud
‘Oud-leerling aan het woord’
Waarom gymnasium?
Leerstrategieën
Klassieke Kalender

Viva Vox 2020 -2021

Jona Janssen
Kennismaken met G1A
Naomi Scholte en Denisa Grootbleumink
Tot slot

csvincentvangogh.nl

2

ffffffff
Oud-leerling Jona Janssen studeert filosofie. Hoe kijkt hij terug op CS Vincent
van Gogh Lariks en wat vindt hij van zijn studie filosofie?
Het is ontzettend gek om te bedenken dat
mijn laatste Latijn-les alweer bijna twee jaar
geleden is. Kenmerkend aan de lessen Latijn
was dat het eens in de week plaatsvond
tijdens het 9e uur, waar iedereen al naar huis
was behalve ons ontzettend gezellige klasje
Latijn met mevrouw Don. Dat 9e uur was som
s vervelend, maar het bracht altijd een heel
specifiek gevoel met zich mee: een mix van
uitputting, meligheid en een soort
gymnasium-teamspirit, waardoor het ondanks de onmenselijk lange tijd die een
gymnasiumleerling in het schoolgebouw
soms moet doorbrengen – toch altijd stiekem
Afb. 1 Jona Janssen
best wel leuk was om er met zijn allen nog te
zitten. Nu studeer en woon ik al zo’n anderhalf jaar in Groningen. Mijn ‘hoofdstudie’ is
filosofie, en daarnaast volg ik een paar vakken van taalwetenschap. Volgend jaar
hoop ik (als ik word toegelaten!) in plaats van taalwetenschap psychologie te kunnen
volgen. Op de middelbare school was filosofie best wel anders dan op de universiteit.
Het ‘uit je hoofd leren wat iedereen heeft gezegd’ van de middelbare school is nu
vervangen door een focus op dieper begrip van de ideeën, argumenten en
discussies. Eigenlijk vind ik dat makkelijker dan al het stampwerk van de middelbare
school.
Waarom heb ik filosofie gekozen? Ik denk omdat het bij filosofie draait om het stellen
van vragen die je bij andere studies niet snel stelt, omdat ze misschien niet zo
relevant lijken, of omdat ze moeilijk zijn om eenduidig te beantwoorden. En van zulke
vragen hou ik enorm. Maar eigenlijk heb ik voor mijn gevoel nog steeds niet echt een
duidelijke richting gekozen. Filosofie zie ik meer als een soort brede basis, een goed
startpunt om vanuit daar effectiever en met meer plezier andere dingen te leren. In
die zin heeft filosofie voor mij eenzelfde soort rol als het gymnasium had: het zijn
manieren om niet alleen je kennis, maar ook jezelf als persoon te verdiepen én te
verbreden. Het is voor mij daarom ook heel fijn dat je op de universiteit vakken kan
volgen van bijna iedere andere studie, zo lang je voldoet aan de vereiste voorkennis.
Daardoor kan ik nu gewoon lekker vakken volgen die ik leuk vind.
Bij mijn studies heb ik vooral profijt van mijn gymnasiumachtergrond bij het
benaderen van moeilijke teksten. Het secuur en precies lezen, maar ook de bredere
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context betrekken en verbanden leggen. Dat zijn allemaal dingen die we op het
gymnasium ook al deden. Naast deze algemene overeenkomsten zijn er ook heel
specifieke, soms verrassende voordelen die ik bij mijn studies heb, omdat ik vijf jaar
Latijn heb gehad. Bij taalwetenschap blijkt het erg handig als je weet wat een
imperfectum onderscheidt van een perfectum, of als je weet wat een participium is.
En als je een tekst leest van een filosoof die uitspraken doet als ‘...quod erat
demonstrandum’, of wanneer ‘dus’ consistent wordt vervangen door ‘ergo’, dan
begrijp je een stuk sneller wat er bedoeld wordt dan je niet-gymnasium collega’s.
Buiten mijn studies heb ik op een subtielere manier profijt van het gymnasium. Je ziet
namelijk om je heen allemaal verwijzingen en je legt links die andere mensen niet
kunnen leggen. De verhalen van mevrouw Koning waren al leuk, maar het is nog
veel leuker als je dat verhaal terugziet in dingen die je ‘in het wild’ tegenkomt.
Daardoor wordt je hele belevingswereld een beetje rijker, en dat maakt heel veel
dingen leuker om te doen.
Al met al ben ik enorm blij dat ik Latijn en Grieks heb gehad. Het was niet alleen
leerzaam maar ook heel erg gezellig, en ik merk steeds meer wat voor een verrijking
het is.
Jona Janssen
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Kennismaken met G1A
Ieder schooljaar verheugen we ons weer op de komst van de brugklassers die
gespannen aan hun nieuwe avontuur op de ‘grote school’ beginnen zoals ik
vroeger de middelbare school noemde. De tien leerlingen van G1 zijn inmiddels
gestart met de KCV-cursus, als eerste stap van hun gymnasiumopleiding. Wat
maakte dat deze groep acht leerlingen kozen voor het gymnasium?
Noot: de introductie van Coen, Jinte en Sophie houdt u wellicht te goed…
Naam: Auke Hansma
Wat is je favoriete ontbijt? Waldkornbrood met hagelslag
Wat zijn je hobby’s? voetbal, afspreken met vrienden en gamen
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Mijn moeder heeft mij
geholpen met kiezen. Ik ben bij open dagen geweest en ik vind mythes interessant
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school; wat vond je tot nu
toe het leukst? / meest interessant? / het grappigst op Lariks? Ik vond het heel
leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Het meest
interessant vind ik geschiedenis. Het grappigst vind ik Marcus in de kantine
Wie is je favoriete docent? Mevrouw Knol, omdat ik geschiedenis leuk vind, ze
alles goed en duidelijk uitlegt en ze aardig is.
Naam: Thomas van Schip
Wat is je favoriete ontbijt? Gewoon een broodje met chocoladepasta of hagelslag.
Wat zijn je hobby’s? Sinds de eerste Lock down, vogels kijken. Hier ben ik eigenlijk
elke dag mee bezig.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Ik heb uitdaging nodig
en vind de oudheid interessant. Ik werd enthousiast gemaakt tijdens een open dag in
2019. Mijn ouders hebben mij geholpen met de keuze.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school; wat vond je tot nu
toe het leukst? / meest interessant? / het grappigst op Lariks? Een keer was
mijn rooster gewijzigd en was Frans eerder dan normaal, toen stond ik met een
klasgenoot voor het verkeerde lokaal, omdat we dachten dat we in dat lokaal les
hadden.
Wie is je favoriete docent? Meneer Westra, hij heeft humor en daar hou ik van.
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Naam: Lonneke van Dijk
Wat is je favoriete ontbijt? Een gebakken eitje!
Wat zijn je hobby’s? Mijn grootste hobby is
paardrijden, ik rij 2/3 per week.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding
gymnasium? Ik wil graag dierenarts worden, en
mijn juf van groep 8 adviseerde om dan
gymnasium te doen.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de
middelbare school; wat vond je tot nu toe het
leukst? / meest interessant? / het grappigst
op Lariks? Het is gewoon gezellig!
Wie is je favoriete docent? Ik vind mevr. Van
der Veen heel fijn, want ze houdt de klas onder
controle maar is niet heel streng.

Afb.2 Lonneke ‘te paard’!

Naam: Mathias Bruinsma
Wat is je favoriete ontbijt? Ovenbroodjes.
Wat zijn je hobby’s? Vier keer per voetballen, gamen doe ik bijna elke dag, ook ben
ik een drummer.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Omdat ik iets anders
wilde doen dan normaal vwo en had eigenlijk geen zin in tto dus heb ik voor
gymnasium gekozen. Ik wilde dit zelf graag.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school; wat vond je tot nu
toe het leukst? / meest interessant? / het grappigst op Lariks? Ik vind het het
leukst om te dollen met mijn klasgenoten.
Wie is je favoriete docent? Mijn geschiedenis docent mvr. Knol omdat zij altijd heel
erg meedenkt en ons helpt met de aantekeningen en geeft interessant les.
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Naam: Miranda Vos
Wat is je favoriete ontbijt? Boterham met pindakaas, dat eet ik bijna elke dag.
Wat zijn je hobby’s? Ik schrijf de laatste tijd vaak verhalen en ik teken ook graag.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Ik heb voor gymnasium
gekozen, omdat ik talen leren leuk vind en de Griekse goden interessant vind. Mijn
ouders en mijn meester in groep 8 hebben geholpen bij de keuze.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school; wat vond je tot nu
toe het leukst? / meest interessant? / het grappigst op Lariks?
Ik kan niet echt een moment uit kiezen, er zijn zo veel leuke momenten geweest!
Wie is je favoriete docent? Mevrouw Rientjes van Frans, omdat zij aardig en soepel
is.
Naam: Raphaëlla Osigwe
Wat is je favoriete ontbijt? Donuts
Wat zijn je hobby’s? Dansen en tekenen. Ik doe het meestal na
mijn lessen.
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Ik heb
het gekozen, omdat mijn zussen het ook doen. Zij vinden het heel
leuk, dus daarom denk ik dat ik het ook leuk zal vinden.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school;
wat vond je tot nu toe het leukst? / meest interessant? / het
grappigst op Lariks? Ik vond de introductieweek en de
Afb.3 Raphaella
sponsorloop erg leuk! Ik vind alle lessen interessant en de
docenten zijn allemaal erg aardig.
Wie is je favoriete docent? Mijn favoriete docent is mevrouw Van den Akker, omdat
zij mijn mentor is. Ze is een goede mentor en een hele aardige docent.

Naam: Jens Everts
Wat is je favoriete ontbijt? Pannenkoeken
Wat zijn je hobby’s? Bootcamp en hardlopen (2x per week)
Waarom heb je gekozen voor de opleiding gymnasium? Mij lijken de Griekse
mythen leuk en interessant en ik wilde wel Grieks en Latijn leren.
De eerste zes maanden zijn voorbij op de middelbare school; wat vond je tot nu
toe het leukst? / meest interessant? / het grappigst op Lariks? De sponsorloop
en de kennismakingsweek.
Wie is je favoriete docent? Mevrouw van den Akkker, ze is aardig en behulpzaam.
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Praktische tips leerstrategieën Latijn en Grieks
Deze keer een stuk in de Viva Vox waarin Denisa en Naomi hun krachten
hebben gebundeld om praktische tips te geven voor het leren van Latijn en
Grieks te leren.
De aanleiding voor het schrijven van dit stuk was hetgeen waar ik, Naomi, al weken
mee in de maag zat: mijn mondeling Latijn. Voor de lezers die niet bekend zijn met
dit fenomeen, het is een gesprek over alle stof die je hebt behandeld in G6. In de
praktijk is dit een gesprek over een heel aantal pagina’s Latijnse tekst, waarover jij
zonder enig hulpmiddel enkele vragen moet beantwoorden. Nu was ik hier erg
zenuwachtig over, omdat je als je het niet weet niet zomaar een paar woorden kan
opzoeken en er zijn toch flink wat onbekende woorden in zo’n Latijnse tekst.
Uiteindelijk viel het allemaal mee en heb ik het afgesloten met een prachtig resultaat.
Dus mijn eerste tip: vertrouwen in jezelf!
Om eerlijk te zijn was ik (Denisa) best een beetje gestrest voor het Latijn mondeling,
maar uiteindelijk was het helemaal nergens voor nodig! Ik heb samen met een
vriendin van me urenlang via Teams (want ja, de pandemie is er nog steeds jammer
genoeg) de Latijnse teksten bestudeerd. Dat was wel echt fijn en ik heb er ook echt
wat aan gehad. We stelden elkaar kritische vragen over de tekst en vulden elkaar
daarnaast ook goed aan. Ik voelde me voorbereid voor het mondeling en dat helpt
natuurlijk wel met de zenuwen. Ik kwam het lokaal binnen en mevrouw Koning bood
me meteen een kopje thee aan. Er lagen ook al chocolaatjes om even tussendoor
aan te snoepen. Er hangt dus best wel een gezellige sfeer. Mevrouw Don en
mevrouw Koning stellen je ook wel gerust en leiden je goed door de tekst als je het
even kwijt bent. Daarnaast is het ook superfijn dat ze enthousiast ‘ja’ knikken of het
toejuichen als je een vraag goed hebt beantwoord. Dat is best wel motiverend en
geeft je een goed gevoel. Al met al, je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn voor je
mondeling! Het komt wel goed en begin gewoon tijdig met leren. Jij kan dit gewoon
en daar moet je op vertrouwen!
Dan nu onze tips:
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1) Maak een overzicht van leerpunten
In vooral de onderbouw leer je nog heel veel nieuwe grammatica en andere
hulpmiddelen om de tekst later beter te begrijpen. Soms begrijp je iets heel goed en
soms begrijp je iets totaal niet. Wij raden je aan om van die tweede een lijstje samen
te stellen, zodat je die dingen nog eens rustig kan bekijken of er vragen over kan
stellen! Dit helpt bij het leren voor een toets, omdat je precies weet wat de dingen zijn
die je nog moeilijk vindt.
2) Maak stampen “makkelijk”
Bij Latijn en Grieks heb je enkele toetsen waar vooral woordjes en rijtjes op
voorkomen. Het is natuurlijk altijd handig om die dingen goed te kennen, omdat dit op
de lange termijn (lees: in de bovenbouw) je handig van pas komt, maar we weten dat
het nog wel erg ver weg is en op de lange termijn. Dus daarom tips om dit stampwerk
makkelijker te maken en een hoger cijfer te scoren!
- Onze eerste tip hier is: zoek uit wat voor jou makkelijk is. Als het voor jou
prima te leren is door gewoon een blaadje op de woordjes te leggen en ze dan
te stampen, dan hoef je niet verder te zoeken, maar als dit (zoals bij Naomi)
onnodig veel tijd en moeite kost dan zijn er ook andere manieren. Een
voorbeeld hiervan zijn (digitale) flashcards. In het programma Quizlet kun je
bijvoorbeeld digitale flashcards maken en deze ook oefenen, het handige is
dat vaak mensen die al voor jou hebben gemaakt en je dus alleen maar het
boek en hoofdstuk hoeft op te zoeken! Wat ook hielp voor ons hielp is het
bedenken van ezelsbruggetjes bij woorden, vooral als je nog niet zoveel
woorden hoeft te leren in 1 keer.
- Onze tweede tip is om handig gebruik te maken van de mogelijkheden die je
krijgt. Mevrouw Koning heeft altijd hartstikke leuk liedjes om de Griekse
naamvallen te leren en ze vertelt ook altijd verhalen waardoor je het verhaal
beter kan onthouden. Ook zijn er op YouTube allerlei mensen te vinden die je
helpen met het begrijpen en onthouden van de teksten (bijvoorbeeld Otto
Gradstein).
3) Ga stapsgewijs vertalen
Het is niet handig om woordje per woordje te vertalen, want zo raak je snel het
overzicht kwijt. Een tip is om eerst het onderwerp en de daarbij horende
persoonsvorm te vertalen. Dat is je basis. Vanaf daar kun je kijken wat erom die
basis nou eigenlijk gebeurt. Hoort er een lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp
bij de persoonsvorm? Zijn er andere zaken waar je rekening mee moet houden. Kijk
analyserend naar de zin en zoals gezegd, ga stapsgewijs aan de slag!
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4) Hak lange zinnen in stukjes
Soms is zo’n lange zin heel lastig om te vertalen. Het lijkt net alsof er nooit een einde
aan komt. Maar wees niet getreurd! Een goede manier om zo’n lange zin aan te
pakken is om gewoon streepjes tussen de hoofd-/bijzinnen te zetten. Je kunt
herkennen aan voegwoorden of relatieve aansluitingen dat je er zo’n streepje moet
zetten. Dus, zie je dat er een lange zin aan zit te komen? Hak hem in stukjes! En
mocht je nou moeite hebben met hakken, dan kun je altijd je docent om hulp vragen!
Naomi Scholte en Denisa Grootbleumink
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Klassieke kalender
Nog steeds geldt: wegens corona zijn veel activiteiten afgelast of gaan beperkt door.
Ook geldt voor de activiteiten die in het nieuwe jaar gepland dat het nog niet duidelijk
is of die door kunnen gaan. Daarom alleen een paar museumtips:
Heerlen, Thermenmuseum

Nu te
zien

Beleef 400 jaar Romeins baden
Toelichting op de site:
Nieuwe, hyperrealistische expositie brengt je 2000 jaar terug
in de tijd
Stap 2000 jaar terug in de tijd en waan je in een Romeins
badhuis. Zie het met eigen ogen in een nieuwe, ultrarealistische expositie rond het thema ‘400 jaar baden’. ‘Ster
van de show’ is het recentelijk volledig gerestaureerde
Romeinse badhuis; het oudste gebouw van Nederland en
volgens velen de Nachtwacht van de Nederlandse
archeologie.

Leiden, ROM

Nu te
zien

Romeinen langs de Rijn
FAMILIETENTOONSTELLING | Ontdek hoe mensen
tweeduizend jaar geleden leefden langs de limes, de
Romeinse grens. In de tentoonstelling kun je van alles zien,
doen en ontdekken over het leven van alledag langs de
Nederlandse Rijn.

Een link naar een serie minicolleges bij het RMO over
Romeinen in Nederland (met dank aan mevrouw BruinBekius):
https://www.rmo.nl/online-mini-colleges-romeinen-innederland/

En natuurlijk kun je, naast de bovenstaande musea, binnenkort vast weer in de
musea in Nijmegen (Het Valkhof) en in Amsterdam (Allard Pierson Museum) terecht
bij de vaste collectie met tal van interessante zaken rond de klassieke oudheid.
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