2021-2022, nummer 2
15 oktober 2021

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voorwoord
Corona
Uitwisselingen en werkweken
Vakgebonden buitenlandse reizen
Erasmus+ project
Halen en brengen van leerlingen
Promotie
Zwerfafval op Lariks

1
2
3
-

9. Workshop Stress vwo 6
10. Dag van de Duitse taal
11. Frida Kahlo
12. Begeleiding culturele activiteiten
13. Schooltuin
14. Nationaal MEP
14. Belangrijke data

4
5
6
7
8
9

.

1. Voorwoord
De eerste periode van het schooljaar ligt achter ons. Zoals ik ook in de eerste Zeefdruk van dit
schooljaar heb geschreven, zijn we allemaal weer blij dat we weer op school kunnen zijn. Ook
voor de brugklasleerlingen is het heel erg fijn dat zij niet online, maar op school konden
beginnen. We hopen dat ze al aardig gewend zijn op school en realiseren ons ook dat ze heel
veel nieuwe indrukken hebben opgedaan. Zeker voor hen is een weekje vakantie heerlijk en
misschien nodig om even uit te rusten.
De leerlingen van de bovenbouw hebben na de herfstvakantie de eerste toetsweek. We
wensen hen heel veel succes.
Evenals in veel andere organisaties hebben wij ook te maken met ziekte. Gelukkig hebben we
op dit moment voor alle zieke medewerkers een vervanger gevonden. We hopen dat de hiaten
die hierdoor misschien veroorzaakt zijn, zo snel mogelijk opgelost worden. We wensen alle
zieke leerlingen en medewerkers beterschap.
Het thema voor de dagopeningen voor de week na de herfstvakantie is ‘Who cares?’
Het gaat daarbij om onverschilligheid en de tegenhanger: betrokkenheid, aandacht,
zorgzaamheid.
Betrokkenheid, aandacht en zorgzaamheid zijn woorden die aansluiten bij onze grondlaag
‘vertrouwen en verbinding’. We vinden respect hebben voor elkaar en onze omgeving erg
belangrijk. We doen dat in een veilig leerklimaat waarbij we geloven in een respectvolle en
eerlijke behandeling van iedereen. We begeleiden onze leerlingen in hun ontwikkeling en
geven ze het vertrouwen in zichzelf. We kijken met een open blik naar elkaar om. We helpen
elkaar om ons unieke palet aan talenten en kwaliteiten steeds verder te ontwikkelen.
God,
wat is het fijn om iemand te helpen.
Wat voelt het goed om iets
voor iemand te kunnen doen.
Hoe mooi is het om een lach
op een verdrietig gezicht te brengen.
Of een dankbare blik te krijgen
van iemand die zich geholpen voelt.
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Geef dat we niet bang zijn om
als dat nodig is, ook zelf hulp te vragen.
En help ons om aandacht te hebben
voor wat anderen voor ons doen.
Want de wereld wordt zoveel leuker
als mensen elkaars hulp waarderen.
Het team van CS Vincent van Gogh Lariks wenst alle leerlingen een hele fijne vakantie toe.
Ina Everts, directeur havo/vwo/tto

2. Corona
De afgelopen week zijn drie leerlingen uit 5 havo positief getest op het coronavirus. De
leerlingen en hun ouders die als nauw contact uit het bron- en contactonderzoek zijn gekomen
zijn op de hoogte gesteld. We hopen dat het aantal positief geteste leerlingen beperkt blijft.
We hebben op school zelftesten liggen, die iedereen mee kan nemen. Om ook het aantal
positieve besmettingen na de herfstvakantie beperkt te houden, vragen we iedereen aan het
eind van de herfstvakantie een zelftest te doen. Wel willen we nogmaals benadrukken dat
zelftesten preventief zijn. Bij klachten is een test bij de GGD noodzakelijk.

3. Internationalisering: uitwisselingen en werkweken
Op 4 december 2021 komen de scholen voor voortgezet onderwijs in Assen bij elkaar om
samen afspraken te maken voor de meerdaagse buitenlandse reizen in de periode na 1
januari 2022. Na de tweede toetsperiode in januari begint voor de leerlingen in havo 5 en vwo
6 de voorbereidingsperiode voor het examen. Omdat de werkweken/uitwisselingen, die in
december gepland staan, voor deze leerlingen niet door kunnen gaan, hopen we dat we toch
nog een alternatieve leerlingactiviteit voor deze leerlingen na 1 januari 2022 kunnen
organiseren.
Na het overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Assen op 4 december
kunnen we hier waarschijnlijk meer informatie over geven.

4. Vakgebonden meerdaagse buitenlandse reizen
Voor de vakken klassieke talen (Grieks en Latijn) en moderne natuurkunde zijn internationale
programma’s gepland. Deze internationale programma’s zijn een onderdeel van het
curriculum. Alle leerlingen moeten voor het vak waarin ze examen doen het hele curriculum
hebben gevolgd. Het is zeer wenselijk dat de leerlingen die het vak Grieks of Latijn of moderne
natuurkunde volgen na 1 januari 2022 alsnog het internationale programma kunnen volgen.
Na het overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Assen op 4 december
kunnen we hier meer informatie over geven.
Voor het vak BSM vindt een onderdeel van het curriculum, skiën, in het buitenland plaats. Ook
voor dit vak hopen we na 4 december meer informatie te kunnen geven.
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5. Erasmus+ project
Samen met scholen uit Spanje, Tsjechië en Duitsland nemen we met 9 leerlingen en 2
docenten deel aan een EU-programma voor onderwijs in Europa. We hopen dat deze
leerlingen na 1 januari deel kunnen gaan nemen aan het EU-programma.

6. Halen en brengen van leerlingen
We hebben de afgelopen weken gezien dat er weer meer leerlingen met de auto naar school
gebracht worden. Doordat veel auto’s voor of in de buurt van de ingang van de school worden
gezet, wordt de doorgang voor anderen geblokkeerd. Een vriendelijk verzoek aan alle ouders
die hun kind met de auto naar school brengen, om de auto op de parkeerplaats te parkeren.
Leerlingen die bijvoorbeeld met krukken lopen mogen voor de ingang van de school uitgezet
worden. Wij hopen op uw medewerking hierin.

7. Promotie
Onze collega de heer Hugo Bronkhorst, docent wiskunde, heeft op vrijdag 17 september j.l.
op de Rijksuniversiteit in Groningen zijn proefschrift “I just do not understand the logic of this”
verdedigd. Het onderzoek was gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Eén van de
stellingen behorende bij het proefschrift is: In het belang van de ontwikkeling van het kritisch
denken en de bijbehorende redeneervaardigheden van leerlingen, kan logisch redeneren het
beste vakoverstijgend aangeboden worden.
Wij zijn heel erg trots dat de heer Bronkhorst is gepromoveerd en dat hij aan onze leerlingen
wiskunde geeft. Hij is een belangrijke meerwaarde voor ons onderwijs.

8. Zwerfafval op Lariks – aandacht voor duurzaamheid
Op dinsdag 12 oktober is beneden in de gang een vitrinekastje
geplaatst met zwerfafval. De gemeente Assen plaatst in overleg met
de school een vitrinekastje op een centrale plek in de school, waar
veel leerlingen langslopen. Een groepje eerstejaarsleerlingen
plaatst drie soorten zwerfafval in het vitrinekastje. Deze hebben een
lange afbraaktijd. De vitrinekastjes blijven staan zolang het cohort
op school zit. De leerlingen zien de vitrinekastjes elke dag als ze er
langslopen.
Op deze manier ervaren ze rechtstreeks wat er door de tijd heen met zwerfafval gebeurt,
namelijk niets. Bij de expositie staat korte informatie over het zwerfafval en wat het doet met
de bodem, het water en biodiversiteit. De zwerfafvalexpositie wordt geplaatst en geopend met
een groepje eerstejaarsleerlingen, een medewerker van de school en een educatief
medewerker van het Duurzaamheidscentrum Assen/de gemeente Assen. De educatief
medewerker vertelt het een en ander over zwerfafval en in het eerste jaar wordt er een
lespakket uitgedeeld ter verdieping en met praktische opdrachten als aanvulling op de
expositie. Na een jaar is het eventueel mogelijk om een nieuw vitrinekastje erbij te plaatsen.
Dit gebeurt in overleg met de school en de gemeente Assen.
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9. Workshop Stress voor vwo 6
Er was eens een houtbewerker die steeds chagrijniger en
kwader werd bij het zagen van zijn hout. Zijn zaag was bot en
daardoor schoot zijn werk niet op. Zijn stressniveau wel.
Anderen suggereerden dat hij zijn zaag maar eens moest
slijpen, maar de enige reactie die men daarop kreeg was: “Daar
heb ik toch helemaal geen tijd voor!”. Op het juiste moment de
juiste keuzes maken, nagaan wat en wie echt belangrijk zijn, wat
realistisch is en hoe je je werk wilt afleveren: allemaal zaken die
aan de orde kwamen tijdens de workshop stress op 13 oktober
voor leerlingen V6.
De mentoren van V6 leek het een goed idee om de leerlingen van V6 dit jaar wat extra’s te
bieden in de vorm van enkele workshops. De eerste in die serie was op 13 oktober en Tanja
van Bemmel, toegepast psycholoog, legde de leerlingen uit wat stress is en wanneer stress
negatief werkt. En natuurlijk ook hoe je daarmee omgaat. Ze nodigde de deelnemers uit tot
zelfreflectie en zo hield ieder zichzelf een spiegel voor om te zien of en in welke mate bij hem
of haar perfectionisme, het zoeken naar harmonie en/of controle een rol speelden.
Iedere deelnemer kreeg een werkboekje waarin aantekeningen gemaakt konden worden.
Daarin kon bijvoorbeeld genoteerd worden wie en wat gered zouden worden bij een
reddingsactie waarin maar 5 mensen/zaken uit bepaalde categorieën in een reddingssloep
mochten plaatsnemen. Zelf was je altijd buiten gevaar, dat dan weer wel. Maar sommigen
vonden het een confronterende bezigheid en plaatsten niet zonder sociale stress de
enkelingen in het sloepje.
Natuurlijk ging het er vooral om dat je je bewust werd van automatismen die stress- verhogend
kunnen werken en dat je leerde dat het zeker mogelijk is daarin dingen te veranderen,
bijvoorbeeld door jezelf eerlijke vragen te stellen en na te denken over alternatieve
denkbeelden en handelingen, die Tanja in allerlei vormen bood. Dineke Wever, een van de
mentoren V6 gaf ook nog een mooie vraag ter overdenking: “Moet ik dit nu doen?”, waarbij je
die vraag jezelf 5x stelt en bij iedere keer een ander woord de nadruk geeft.
De sfeer was positief en doordat Tanja telefonisch vooraf met enkele leerlingen had gesproken
denk ik dat de stof voor hen herkenbaar was. Het werkboek bood mogelijkheid tot eigen
analyses, en het bespreken in kleine groepjes droeg bij aan een levendige sfeer. Na afloop
werd iedere deelnemer uitgenodigd om iets te noemen waarbij hij of zij echt aan het denken
gezet werd. Zo ging ieder met eigen inzichten naar huis, óp naar een goed evenwicht tussen
spanning en ontspanning.
Tot slot spoorde Tanja alle deelnemers uit ook vooral niet te vergeten te spelen. Omdat het
leuk is, omdat je daarbij op kunt gaan in de activiteit en omdat dat ontspannend is. Ter
herinnering daaraan kreeg iedereen een bellenblaaspotje mee- daar kun je ook nog je
ademhaling mee onder controle krijgen volgens Tanja. En nu maar hopen dat mijn laptop het
houdt onder de regen van bellen- hoewel ik de stress die daaruit zou voortkomen natuurlijk
wel beter kan hanteren, nu .
Corine Don, mentor V6
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10. Dag van de Duitse Taal
Op 22 september was de dag van de Duitse taal was. De dag wilden
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De sectie Duits heeft er, samen
met BijMarcus, een gezellige dag van gemaakt. De Duitse snacks
vlogen over de toonbank, de Duitse beats schalden uit de lokalen en in
de onderbouw werd er gestreden om de mooiste Brandenburger Tor.
Omdat de dag van de Duitse taal rondom de Duitse verkiezingen viel hebben we
hier ook een project aan verbonden. In de week in aanloop naar de verkiezingen
zijn we met de leerlingen in het Duitse kiesstelsel gedoken. In de onderbouw
hebben wij de zes grootste partijen aan de leerlingen voorgesteld en in de
bovenbouw doken de leerlingen zelf in de geschiedenis en standpunten van de
partijen en het ingewikkelde systeem van de Erst- en Zweitstimme. Het geheel
werd in de bovenbouw aangevuld door een gastles van oud-leerling Janno Rook,
die vanuit zijn studie en ervaringen bij de federation of young european greens met
de leerlingen in gesprek ging over het hoe en waarom van het huidige politieke
systeem in Duitsland.
Tot slot mochten alle leerlingen naar de stembus en hebben bijna 500 leerlingen
hun stem uitgebracht. Als het aan onze leerlingen ligt moet het wel goed komen
met die “Ampelkoalition”!
Wij hebben ontzettend genoten en wilden deze sfeerimpressie graag met jullie
delen.
De sectie Duits
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11. Frida Kahlo
Zoals iedereen inmiddels wel heeft gezien, gelezen of gehoord is er een
tentoonstelling over Frida Kahlo in het Drents museum.
In alle tweede klassen van de vestigingen Lariks en Salland en ook in de
kunstklas van Salland geven we een uitgebreide les over Frida Kahlo,
haar leven, hoe ze schilderes werd, over haar werk en de symbolische
betekenis daarvan en een beetje over de cultuur van haar land. De
praktische opdracht die daarbij aansluit heeft te maken met Dia de
Muertos. Bij ons heet dat Allerheiligen of Allerzielen. Op die dagen
worden de overledenen herdacht. In Mexico wordt dat groots gevierd op
1 en 2 november met muziek, lekker eten en optochten in de straten.
Thuis heeft men een soort altaar, ofrenda, waarop foto’s van overleden
familieleden staan, veel bloemen, snoep en versierde schedels van
suiker. Het bijzondere is dat de monarchvlinder rond die dagen de bergen
intrekt en de Mexicanen geloven dat de vlinders de zielen van de
overledenen terugvoeren naar de hemel.
Onze leerlingen hebben, per tweetal, een plastic schedel versierd met
geschilderde motieven, bloemen, schitterstenen, kralen en vlinders, de
versiering moest een symbolische betekenis hebben. Terwijl de leerlingen
bezig waren om de schedel voor te bewerken met papier maché hebben
wij de Disney-film COCO gekeken. Deze film gaat over Dia de Muertos en
Frida Kahlo heeft ook een rol.
Van iedere klas wordt een versierde schedel groot uitgevoerd met
daaromheen een eveneens versierde ofrenda. Deze komen eind oktober
op een sokkel voor het Drents museum te staan.
Een aantal kleine schedels is dan weer te bewonderen in de etalages van
verschillende winkels.
Ook dit jaar wordt er op 2 november in Mexico weer Dia de Muertos gevierd.
Ook in Assen zal een feestelijke optocht zijn.
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12. Oproep begeleiding bij culturele activiteiten
Voor sommige culturele activiteiten buiten school is er begeleiding nodig en als we die
begeleiding door collega's laten doen veroorzaakt dat veel lesuitval. Dat willen we natuurlijk
voorkomen! Als uw kind een buitenschoolse activiteit heeft wordt u daarvan op de hoogte
gesteld. Die informatie kan eventueel gepaard gaan met een oproep om een groepje te
begeleiden. Schroom niet om ons te helpen!
Met vriendelijke groet,
het kunst- en cultuur coördinaat; Eline Kippers en Anneli Verkade

13. Schooltuin
Het aanleggen van de postzegelmoestuintjes is zo goed als klaar. We waren van plan om dit
najaar alvast een keer met H1A de tuin in te gaan om compost in te werken en een
bodembedekker te zaaien. De tuintjes bleken door de regen van afgelopen tijd echter veel te
nat. Er zal een vorm van drainage aangelegd moeten worden. Daar hebben we gelukkig nog
tijd voor, want het echte werk begint natuurlijk pas in het voorjaar.
Ondertussen wilden we toch graag alvast een keer de tuin in. We hebben daarom een
verzameling kleine opdrachtjes, onderzoekjes, dingen om te bekijken gemaakt. De leerlingen
kregen een boekje met 17 opdrachten die hoorden bij 17 opdrachten die we door de tuin
verspreid hadden. Er blijken bijvoorbeeld veel amfibieën bij de vijver te zitten. We hebben er
een paar gevangen zodat de leerlingen er kennis mee konden maken. En als je ze laat
ontsnappen.... dan moet je ze natuurlijk weer vangen... Leerlingen onderzochten verschillende
soorten zaden die we voor komend seizoen verzameld hebben. Leerlingen keken naar
verschillende soorten insecten die we voor de gelegenheid in luxe ingerichte weckpotten
hadden verzameld. Leerlingen maakten kennis met de waterpomp en met de stukjes grond
die ze komend voorjaar dus gaan gebruiken en onderhouden. Er ontstond een leuke, gezellige
werksfeer, dus wat ons betreft was het een zeer geslaagde wijziging van de plannen die we
nu bovendien meteen ook voor andere klassen konden gebruiken!
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14. Nationaal MEP
Op 1 oktober jl. vond in Den Haag de algemene vergadering van Nationaal MEP plaats. Lucas
de Lugt (vwo 5) deed namens CS Vincent van Gogh Lariks mee in de commissie DrentheGroningen. Jim van IJcken (vwo 6) heeft de commissie in aanloop naar de algemene
vergadering voorgezeten.
Wij zijn trots dat onze leerlingen het zover geschopt hebben. Hieronder kunt u lezen hoe Jim
en Lucas hun deelname hebben ervaren.

Als trotse leerling van Lariks ben ik mee geweest naar het nationale MEP dit jaar. We
begonnen de week in het provinciehuis in Assen, met de Drentse delegatie bij elkaar. Hier
werd de eerste resolutie opgesteld, die we vervolgens samen hebben gevoegd met die van
delegatie Groningen. Omdat dit toch met een beetje tijdsdruk moest gebeuren, hebben wij met
een klein groepje in de trein nog hard gewerkt om deze op tijd af te krijgen. Op
donderdagavond, inmiddels in Den Haag aangekomen, zijn we lekker de stad doorgewandeld
en gezellig gedineerd met zijn allen. Op vrijdag, bij de plenaire zitting, was het moment dan
daar en mochten we verdedigen, speechen en aanvallen. Het was een hele spannende en
leuke dag en uiteindelijk is onze resolutie aangenomen met een spannende 49 stemmen tegen
en 50 voor! Ik ben super blij dat ik mee mocht en ik heb er gezellige vrienden en contacten
aan over gehouden!
Lucas de Lugt – vwo 5
Na de schoolrondes en de provinciale rondes, vond twee weken geleden de 33ste editie van
het nationale MEP plaats. Tijdens het Model European Parliament spelen we het Europees
parlement na. Leerlingen worden opgedeeld in delegaties, die elk een land
vertegenwoordigen. Alle delegatieleden kruipen een week lang in de huid van een
Europarlemenatiër om een actueel vraagstuk op Europees niveau op te lossen. Als voorzitter
van de delegatie uit Drenthe mocht ik een week lang de vergaderingen in goede banen leiden.
Op maandag was een online opening vanuit Nieuwspoort. Daarna begonnen we met onze
commissievergaderingen in het provinciehuis in Assen. Ons vraagstuk ging over het
aanpakken van kansongelijkheid is het onderwijs. Op dinsdag en woensdag hebben we verder
vergaderd over oplossing voor ons vraagstuk. Onze uiteindelijk oplossing hebben we
opgeschreven in een resolutie. Op donderdag hebben we onze oplossingen samengevoegd
met die van de delegatie uit Groningen. Terwijl er nog druk werd overlegd gingen we richting
Den Haag. In de trein werden door een aantal commissieleden de laatste loodjes gelegd aan
de resolutie. Eenmaal aangekomen hebben we het binnenhof verkend en samen gegeten. 's
Avonds werd hard gewerkt aan speeches en amendementen voor de algemene vergadering
van vrijdag. Daar werd gedebateerd over alle resoluties door delegaties vanuit heel Nederland.
Onze resolutie werd uiteindelijk aangenomen. Ik heb erg genoten van de hele week en was
blij dat ik onderdeel kon zijn van deze ervaring.

Jim van IJcken – vwo 6
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15.Belangrijke data
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode.
De planning kunt u ook terugvinden op onze website.
Graag willen we nogmaals benoemen dat de gezamenlijke studiedag voor personeel is
verplaatst van 8 november naar 15 november. 8 November is een gewone lesdag, op 15
november zijn de leerlingen vrij.

42
43

44

20 okt
25 okt
25-26 okt
27 okt

27okt-3nov
28-29 okt
1 nov
2-3 nov
3 nov
4 nov
5 nov

45

46

47

48

6 nov
8-9 nov
8 nov
13 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
23 nov
26-27 nov
27 nov
29nov-3dec
3 dec

herfstvakantie 18 - 22 oktober
Exam English AS en A level - tto vwo 6
huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)
40 min rooster tot 12.15 uur; daarna leerlingen lesvrij
voorstelling "Houten Huis" alle klassen 3 o.v.b.
cricket toernooi tto 2
Exam English AS en A level - tto vwo 6
toetsweek 1 voor bovenbouw (klas 4-5/6)
voorstelling ICO Start-up / Smoar-sexting voor alle klassen 2
Ouderraad en ouderplatform tto
voorstelling "Pesten" alle klassen 1
Exam English AS en A level - tto vwo 6
diploma uitreiking tto junior certificates
jouw school, mijn school voor groep 8
centraal inhaalmoment toetweek 1 voor havo 4-5 en vwo 4-5
Exam English AS en A level - tto vwo 6
Bonfire night tto
opendag RUG voor V5-6
Havo 5 MEP
centraal inhaalmoment toetweek 1 voor vwo 6
meerdraaiavond voor leerlingen en ouders/verzorgers groep 8 PO
opendag Hanze voor H4-5
studiedag personeel CS Vincent van Gogh - leerlingen vrij
vernissage vwo 5 o.v.b.
jouw school, mijn school voor groep 8 PO
inleveren cijfers alle leerjaren
workshops vwo 6
buitenlandbeurs, Jaarbeurs Utrecht voor havo-vwo 4-6
Zeefdruk 3
hele week 40-minutenrooster
herkansingen toetsweek 1
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