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Op reis

In gedachten zijn velen al vertrokken naar verre 
oorden. Wij wel tenminste. Fantasiën over lekker 
luieren in de zon, over de laatste les en vooral 
over een tijdje helemaal vrij zijn.

Terugkijkend op de afgelopen periode is er toen 
al heel wat afgereisd. Werkweken voor leerjaar 1 
en 2, een examenreis voor leerjaar 4. Leerlingen 
vertrokken naar Monnickendam of Den Haag. 
En ook de sportklas zocht het buiten de school. 
Alleen leerjaar 3 lijkt wat honkvast. Hun tijd gaat 
nog komen. Het dagje Walibi komt steeds 
dichterbij.

Het is voor een aantal leerlingen nu een hele 
spannende tijd. Gaat het nog lukken om naar 
het volgende leerjaar over te gaan? Wij wensen 
jullie allemaal heel veel succes met de laatste 
loodjes. Het is zonder meer de moeite waard 
nog even heel erg je best te doen. Je kan het!

De voorlopige slagingspercentages zijn 97% 
basis, 88% kader en 90% theoretisch. Alle 
geslaagden worden van harte gefeliciteerd! De 
leerlingen die het niet gehaald hebben, hebben 
nog een herkansing. Wij wensen ze veel suc-
ces.

Als je het leuk vindt kan je bij de redactie foto‘s, 
tekst of tekeningen inleveren voor het volgende 
nummer.
Veel lees- en kijkplezier.

C O L O F O N

Hoofdredactie
P. Schütt
E. van der Burgt

Vormgeving
E. van der Burgt

Met dank aan
Alle docenten en leerlingen die aan 
dit nummer hebben bijgedragen.

Contact
e.van.der.burgt@huygens-college.nl

HUYGENS COLLEGE
2e Constantijn Huygenstraat 31
1054 NN Amsterdam
020. 788 08 80
www.huygens-college.nl
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Werkdagen tweedejaars in Limburg
Meer foto‘s en verhalen op blz. 28 t/m 35..
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Werkdagen op het Huygens
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Op reis met leerjaar 1
Alle eerstejaars vertrokken in 

mei met de bus naar Drenthe voor een 
aantal avontuurlijke en leerzame werkdagen 

op het platteland. Allerlei beesten en beestjes waren 
object van onderzoek; van lammetjes en koeien 

tot rupsen en kikkervisjes.
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Werkdagen boerderij
We gingen naar een werkweek. We gingen naar Drenthe 
naar een boerderij Sonneclaer. De eerste activiteit die we 
hadden gedaan was stormbaan. Bij stormbaan moet je klim-
men, vier op een rij, enz. en toen we klaar waren gingen we 
`s avonds naar de bos om te droppen. Het was best wel eng 
maar ook leuk. Docenten gingen ons bang maken en kinderen 
ook maar het was wel leuk. Wel 1 van de leukste dingen 
wat we hebben gedaan. We moesten nog in de avond rond 
half 3 buiten zitten in onze pyjama omdat we veel gingen 
praten en schreeuwen.  De tweede dag gingen we eerst een 
zoektocht doen in de bos en toen we met deze activiteit 
klaar waren, gingen we nog kanovaren. Toen we naar kano-
varen gingen,  gingen docenten autorijden. Ze gingen met 
de auto steeds raar rijden, maar het was heel erg leuk met 
meester Leemhuis rijden. Bij kanovaren werd je wel nat. En 
de toeristen die gingen varen, gingen nog foto`s maken van 
ons. We zaten ook vast bij zo een bootje waar toeristen in 
zaten. De laatste dag werden we rondgeleid door de boer. 
Dat vond ik niet zo leuk… 

Dilruba (klas 1E)

Wij zijn naar Drenthe gegaan, naar een boerderij. We gingen 
allemaal activiteiten doen. De eerste activiteit die we deden 
op de eerste dag was stormbaan. We moesten in 2 groepjes 
allemaal wedstrijden doen. Ik was in de groep met Dina, 
Yasmine, Dilruba, Dilan, Fouad, Indy, Kadir, Abdelhamid, Selin, 
Dilara, Mohammed en Selin. Als eerste gingen we cijfers 
vinden en daarna moesten we weer in 2 groepjes 4 op een 
rij maken. Toen was de stormbaan en als laatst moesten we 
kijken welke poep van welk dier is. In de avond werden we 
gedropt in het bos. Later kwamen we weer terug. ’s Nachts 
gingen Dilan en ik naar buiten en gingen we naar de tent 
van andere kinderen. We gingen make-up doen bij Kerem 
enzo. We werden betrapt door juf van Halm. We moesten 
in de tent van de juffen slapen. In de ochtend moesten 
we de wc schoonmaken waarvan die van mij al schoon 
was, maar Dilan moest kots schoonmaken. In de middag 
gingen we weer het bos in, maar toen moesten we stempels 
vinden. Later in de middag gingen we kanovaren, en in de 
avond was er bonte avond. De volgende dag kregen we een 
rondleiding en gingen we golfen. Voordat we weg gingen, 
gingen we met heel veel kinderen op de grote trampoline. 
Het was echt heel leuk.
          
Zerrin (klas 1E)
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Werkdagen op het Huygens
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De leerlingen van klas 1F deden mee aan 
een uitwisselingsproject met leerlingen van 
het Bernard Nieuwentijt College in Monni-
ckendam. Van te voren moesten de leerlin-
gen nadenken over eventuele vooroordelen. 
Want ja, Monnickendam, waar ligt dat 
eigenlijk? En dragen de leerlingen daar 
alleen maar klompen? 

Dromen op het Huygens

De tweede dag kwamen de leerlingen van het 
Bernard Nieuwentijt naar het Huygens College. 
Hier gingen de leerlingen gelijk de buurt in om 
een speurtocht te doen. Ieder groepje had het 
spandoek mee en het doel was om zoveel 
mogelijk handtekeningen te verzamelen op dit 
spandoek. Verder moesten ze mensen filmen 
en een foto maken op een typisch Amsterdamse 

plek. Het groepje van Precious en Sabrina had 
gewonnen. De leerlingen van 1F hadden de 
lunch verzorgd. Net zoals met het kerstdiner had 
iedereen een eigengemaakt gerecht meege-
nomen. Zelfs juf Van Halm had iets gemaakt! 
Aan het eind was er een presentatie. Het was 
echt een heel leuke dag! 
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Juf Van Halm: Het waren 
twee leuke en leerzame 
dagen. Leuk om te zien 
dat de leerlingen zo 
goed met elkaar konden 
opschieten. 

Sude: Het was 
echt gezellig!

Dromen op het Huygens

De eerste dag gingen de Huygens leerlingen, 
samen met meester Schütt en juffrouw Van 
Halm, naar Monnickendam. Ze moesten heel 
vroeg op Centraal zijn en natuurlijk kwam een 
aantal leerlingen te laat. Gelukkig had juf Van 
Halm alle telefoonnummers zodat ze de leerlingen 
die te laat waren, kon stalken totdat ze er eindelijk 
waren. Ze hadden wel een klein probleem: de 
buschauffeur had te weinig buskaarten. Meester 
Schütt toverde zijn mooiste glimlach tevoorschijn 

Wafa: Het was leuk om 
met de kinderen van 
Monnickendam te werken. 
Ik hoop dat we het vaker 
mogen doen!

Dreamweb
een uitwisselingsproject met Monnickendam

en de reis kon beginnen! In de bus was het heel 
gezellig, want er werd ontbeten en geSnapt, 
want iedereen moest natuurlijk weten dat ze on 
tour waren. 

Eenmaal op het BCN aangekomen, was 
iedereen ineens heel erg verlegen. De leerlingen 
moesten natuurlijk erg aan elkaar wennen. Later 
werd het een drukke boel. Er werden spelletjes 
gedaan om elkaar beter te leren kennen en 
na de lunch werd een spandoek gemaakt. De 
leerlingen moesten nadenken over een thema. 
Het thema was: kinderrechten. Het spandoek 
had een slogan en moest versierd worden. Alle 
leerlingen gingen heel goed aan het werk en de 
sfeer was heel prettig. Na het schilderen, gingen 
de leerlingen Monnickendam in. 

door juf van Halm

Precious: Het was 
heel leuk om elkaar 
te leren kennen!

De leerlingen van klas 1F deden mee 
aan een uitwisselingsproject met 
leerlingen van het Bernard Nieuwentijt 
College in Monnickendam. Van te vo-
ren moesten de leerlingen nadenken 
over eventuele vooroordelen. Want ja, 
Monnickendam, waar ligt dat eigenlijk? 
En dragen de leerlingen daar alleen 
maar klompen?
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Door juf Romijn
AMSTERDAM.  Ik had gevraagd of ik mee 
mocht als begeleiding bij de eindwedstrijd van 
Topscore Dans. En dat mocht. Super leuk! De 
groep, leerlingen uit verschillende brugklassen, 
hadden hier weken voor geoefend. 

De locatie was club Panama. Super plek, die ik wel 
ken van het uitgaan. Het was megadruk. Er waren 
ontzettend veel dansgroepjes van andere scholen en 
veel dansdocenten. In de zaal waar het podium was, 
waren veel mensen. Ook ouders die kwamen kijken 
en een echte vakjury met professionele dansers uit de 
scene. Ik was echt onder de indruk van alle optredens, 
met name die van het Huygens. Het zag er allemaal 
goed uit. Toen onze school werd omgeroepen voor 
de 1e prijs konden we het niet geloven. Echt super 
dat onze leerlingen er met de beker vandoor gingen. 
Nadat ze op het podium waren geweest en er een 
paar foto‘s waren genomen, heb ik de beker met een 
paar leerlingen in de tram mee naar school genomen. 
TROTS!! 

Sport op het Huygens

Ik was zo zenuwachtig 
dat ik nog snel naar de 
wc moest.
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Door Marcela uit klas 1E
AMSTERDAM.  Ik heb meegedaan aan de 
eindwedstrijd van Topscore Dans.

De dansjuf was geweldig gaaf. We hadden leuke lessen 
voor de webstrijd op 15 april. In het groepje zaten 
Damien, Divine, Benjamin, Quinty, Nidal, Esma, 
Precious en ik. We gingen dansen op Afroliedjes en 
Hiphop. De dag van de wedstrijd waren er ongeveer 
35 scholen die meededen. Het was in Club Panama. 
We moesten de hele dag wachten, hoe dichterbij we 
kwamen hoe zenuwachtiger we waren. We kwamen 
aan de beurt, Ik was zo zenuwachtig dat ik nog snel 
naar de wc moest. Het dansje ging perfect. We moesten 
nog een tijdje wachten tot de uitslag kwam. De bes-
te dansgroep was Huygens College. De 1e prijs!! Dit 
was de beste ervaring ooit.

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  Topscore is een naschools 
sportprogramma voor Amsterdamse jongeren 
tussen de 12 en de 18 jaar. Topscore biedt deze 
jongeren de mogelijkheid om na schooltijd 
laagdrempelig kennis te maken met sport(en) 
in de directe omgeving van -of op school. Het 
doel van Topscore is een actieve leefstijl voor 
alle Amsterdamse jongeren. Het programma 
wordt mogelijk gemaakt door Amsterdamse 
scholen, de gemeente Amsterdam, sport-
verenigingen en sportscholen. 

Samen met Topscore stelt de school een activiteiten-
pakket samen dat bestaat uit één of meerdere 
naschoolse sportactiviteiten. Op school regelen de 
gymdocenten alles. Topscore zorgt voor de trainers 
en het contact met de sportverenigingen. Het aanbod 
wordt afgestemd op de wensen van de school en de 
mogelijkheden in de buurt. Er worden traditionele 
sporten zoals voetbal en basketbal aangeboden, maar 
ook funsporten zoals skaten en bmx-en. Plezier in 
bewegen staat altijd voorop!

Tijdens de gymles worden er korte kennismakings-
lessen gegeven, waarna de leerlingen zich op de 
school kunnen inschrijven voor een lesperiode van 
15 weken na schooltijd. De lessen zijn verdeeld over 
twee seizoenen: herfst/winter (start na de herfst-
vakantie) en voorjaar/zomer (start na de voorjaars-
vakantie). Voor elke (team)sport worden er op 
stadsdeelniveau wedstrijden of presentatiemomenten 
(dans en kracht en vechtsport) georganiseerd. De 
leerlingen kunnen na deze periode doorgaan met 
sporten bij de vereniging. 

Topscore, helemaal top
Sport op het Huygens

De dansjuf was 
geweldig gaaf

16       Huygensschoolmagazine  JULI  2016     



Huygensschoolmagazine  JULI 2016          19

Sport op het Huygens

Door een van onze redacteuren
AMSTERDAM.  Het Huygens College heeft 
een sportklas. Ze zijn herkenbaar aan hun 
fietsen en trainingspakken. Op school zien 
we ze weinig in actie. Ze trekken de stad 
in, op zoek naar sportieve uitdagingen.

De leerlingen die hun sporttalent verder willen 
ontwikkelen kunnen zich inschrijven voor de 
sportklas. De leerling krijgt dan één keer in de 
week 3 uur extra sport. Deze uren zullen in de 
onderbouw worden ingevuld op locaties buiten de 
school. Op deze manier kan de leerling met  
verschillende sporten kennis maken op een 
diepgaandere manier. 
De sportklas is niet alleen voor topsporters, maar 
voor alle leerlingen die graag extra willen sporten!

Geen woorden maar daden
Sport op het Huygens
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Kunst op het Huygens

KUNSTDAG 2016

Gisteren deed ik mee aan 2 workshops: 
breakdance  en streetdance.
Breakdance was mijn eerste workshop van 13.15-
14.05. Die man ging op zijn hoofd draaien, dat 
was echt heel eng. Ik vroeg of het geen pijn deed, 
omdat het me heel pijnlijk leek. Hij zei dat hij het 
gewend was. De danspasjes waren cool, van die 
robotachtige waves. De tweede workshop was van 
14.20-15.20. Die workshop heeft mijn dag gewoon 
gemaakt. Het was super leuk. Het klinkt cliché, 
maar doordat die meneer zo actief was, gaf dit mij 
de motivatie om actief mee te doen. Ik vond de 
danspasjes ook heel actief, heel bewegelijk. Hij was 
aardig en actief en geduldig.

Rashida (klas 2C)
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De Kunstdag is een 
jaarlijks terugkerend evenement 

op het Huygens waarin leerlingen op 
één dag schitteren. In workshops door 

professionele kunstenaars 
bereiden ze zich voor op een 

presentatie. 



Rekenen op het Huygens

Op het Huygens hebben de vierdejaars de rekentoets gemaakt. De 
meesten hebben het goed gedaan. De leerlingen die het minimum niveau 
niet hebben gehaald, mogen vrijwillig een herkansing doen. En er waren 
een paar hele goede prestaties bij: Achraf Bou, Enes en Candice uit 
4LWT hebben 2F gehaald (met 2A zouden het al voldoende zijn). En 
Nilesh uit 4K1 is een rekenwonder. Hij heeft het gepresteerd 3F te halen, 
de hoogste score. En bedenk daarbij dat hij ook nog eens minder voorbe-
reidingstijd voor dit niveau had dan HAVO/VWO leerlingen!

De derdejaars gaan de rekentoets dit schooljaar ook nog maken. Dan 
weten de leerlingen en docenten op welk niveau ze volgend jaar les 
moeten krijgen/geven. Als je bijvoorbeeld 2F gehaald hebt, kan je je gaan 
voorbereiden op 3F. Wie weet scoren volgend jaar nog meer leerlingen 
hoger dan gevraagd. 

Meester Boujemaoui vindt rekenen een heel belangrijk vak, zeker op het 
Huygens met het profiel Economie. Er moet bij veel vakken gerekend 
worden, zoals bij handel en administratie, economie en wiskunde. En 
bovendien is het in het dagelijks leven heel handig als je goed kan hoofd-
rekenen. Weet je snel of een rekening klopt, zodat je niet teveel betaalt 
bijvoorbeeld. Hij vindt het aantal uur rekenen op het rooster (2 uur voor 
LWT en de rest 1 uur) veel te weinig.

En de rekenmachine dan?
Volgens meester Boujemaoui heb je niets aan de rekenmachine als je 
niet weet hoe je een berekening moet maken. En als je batterij leeg is, 
moet je je ook kunnen redden. Hoofdrekenen wordt volgens hem wel een 
beetje ouderwets. Hij merkt dat leerlingen lui zijn met altijd een reken-
apparaat binnen handbereik. Hij vindt het zelf heerlijk kriebelen in zijn 
hoofd als hij moeilijke sommen probeert uit te rekenen.

Meester Ouchene komt langs, en hij vindt ook dat het heel belangrijk is 
dat je kan hoofdrekenen. ‘Een apparaat is stom, die weet niks. Als je niet 
weet hoe je bijvoorbeeld 3x(2+1)+2-1 moet berekenen, heb je er niets 
aan. Je kan je hoofd trainen met rekenen en je krijgt meer en beter in-
zicht in getallen. Zo is hoofdrekenen handig om ongeveer te weten of iets 
klopt. Dit zie je dan snel en vervolgens kan je het eventueel nog precies 
uitrekenen op de rekenmachine.‘ Als je goed kan rekenen, kan je ook 
goed zijn in wiskunde en omgekeerd. Maar dit hoeft niet.

Om te slagen voor het vmbo-examen moet je de rekentoets afleggen. De uitslag telt niet mee, 
maar toch is je score belangrijk. Je cijfer komt wel op de cijferlijst en daar wordt naar gekeken 
op het MBO. 
Op het MBO moet je over een paar jaar voldoende kunnen rekenen om een diploma te halen. 
Daarom kijken ze nu al of je het kan. Er zijn verschillende niveaus: 2A voor LWT, 2F voor 
B-K-TL/MBO2-3 en 3F voor HAVO/VWO/MBO4. Van niveau 2F wordt gesteld dat je dit 
minimaal nodig hebt voor het dagelijks leven.
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REKENEXAMENdoor meester Boujemaoui
Juiste antwoord op 
de som van meester 
Ouchene: 10

Nilesh (klas 4K1)
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Nederlands op het Huygens

De nerveuze kandidaten op de eerste rij in afwachting van hun optreden.

VOORLEESWEDSTRIJD
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De jury met op de voorgrond 
Anouar, de winnaar van 2014, 
neemt haar werk serieus.

De winnaar Achraf (klas 1B) 
ontvangt de prijs van juryvoor-
zitter Trudy



 

ICT op het Huygens
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goed met mensen kunnen omgaan en blijven 
doorstuderen.

Sevim 4K1
Ging je naar het Huygens speciaal voor de 
ICT opleiding?
Ja, omdat mijn moeder wou dat ik ICT zou 
doen en ik vind het zelf leuk want ik hou veel 
van werken met de computers. Leerlingen 
moeten ICT kiezen omdat het interessant is 
om te weten hoe bijvoorbeeld websites en 
games worden gemaakt en je leert een heleboel 
andere interessante dingen die met de computer 
te maken hebben.

Het is leuk om ook andere mensen te helpen, 

zoals bij de ICT-helpdesk. Bij buurthuis de 
Klinker is het echt druk en gezellig. Ik moest 
een keer een vrouw helpen om een HEMA 
foto-album te maken en dat had ik ook nog 
nooit gedaan. Maar samen kwamen we er wel 
uit. Ze was erg blij. De mensen vertellen ook 
heel veel over hun leven, toen zij jong waren 
en soms komen ze denk ik ook voor de 
gezelligheid. Ze vertellen dat er nu veel 
veranderd is door het internet.

Voor de leerlingen is het leuk om voor ICT te 
kiezen omdat je veel zelfstandig moet werken, 
dingen moet onderzoeken waarbij je natuurlijk 
wel hulp krijgt en interessante dingen leert. Later 
wil ik op het ROC applicatiebeheer te doen.

Gezond op het Huygens

Supermarktcoaches Albert Heijn 
in gezond gesprek 
met vmbo-scholieren

Zaandam 24 maart 2016 - Vandaag vertelden 
Damian en Elshenay van Albert Heijn aan 
de Kinkerstraat aan 15 vmbo-scholieren 
van het Huygens College hoe je gezonder 
kunt eten en snacken. 

Gezonde kassa en supermarktcoach 
De gezonde initiatieven die onderzocht worden zijn de gezonde kassa en de supermarktcoach. In 
november 2015 plaatste Albert Heijn bij alle winkels in Nederland verantwoorde producten bij de 
kassa. In honderd winkels, waaronder 9 in Amsterdam, werden de snoepmeubels op de kop vervangen 
door meubels met lekkere, gezonde en bewuste producten zoals groenten en fruit, fruitsalades en 
verse sappen. Ook werden in een aantal Albert Heijn winkels in Amsterdam jonge medewerkers 
opgeleid tot supermarktcoach. Deze medewerkers geven scholieren een rondleiding door de 
supermarkt in de vorm van een interactieve quiz over gezonde producten. Vervolgens stellen de 
scholieren in groepjes een gezonde, lekkere, goedkope lunch samen, gaan ze hiermee op de foto en 
formuleren ze samen een goed voornemen om gezond te blijven eten. 

In het onderzoek wordt o.a. gekeken wat de invloed is van dit initiatief op het aankoopgedrag van de 
scholieren onder schooltijd. Voedingswetenschapper Coosje Dijkstra van de Vrije Universiteit Ams-
terdam: ‘Juist door jonge, hippe Albert Heijn medewerkers een gezond voorbeeld te laten zijn voor 
jonge scholieren, zullen de scholieren zich eerder aangesproken voelen om gezondere aankopen te 
doen in te supermarkt. Dit spreekt meer tot de verbeelding dan een docent of wetenschapper‘. 

Deze unieke samenwerking past bij de vele gezonde initiatieven die Albert Heijn neemt om klanten 
te helpen bij een gezondere levensstijl. 
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Nederlands op het Huygens

TAALDORP
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Harras 4K1
Waarom heb je voor de ICT afdeling gekozen?
Ik heb nichten en neven die de ICT opleiding 
hebben gedaan om informatie gevraagd. Het 
is meer voor de toekomst en ik vond het gaaf.  
Ik ben thuis ook veel met computers bezig. 
Ik kwam niet speciaal voor ICT naar het 
Huygens College, maar ik dacht later dat dit 
een leuke opleiding zou zijn.
De ICT-opleiding is leuk, gezellig en we krijgen 
goede projecten. We werken en onderzoeken 
veel in groepjes.
Wat is het meest interessant wat je hebt 

geleerd op ict gebied?
Met bepaalde programma’s omgaan zoals 
dropbox en hoe je offertes en facturen moet 
maken of games en websites gaat ontwerpen. 
Als mensen geïnteresseerd zijn in het werken 
met computers dan moeten ze zeker voor 
deze opleiding kiezen.
Wat vind je van de ICT-helpdesk?
Ik vind het leuk, omdat er mensen komen die 
van niks weten en dan vind ik het leuk om hen 
meer te vertellen over computers, telefoontjes 
en tablets. Het is ook leuk van de mensen te 
horen hoe het met hen is, ze praten ook over 
andere dingen, maken grapjes en je leert hen 
ook beter kennen. Als je ICT wil doen moet je 
echt goed je best doen, er veel tijd in steken, 

Leerlingen oefenen hun taalvaardigheid in nagemaakte werkplekken op school.

ICT op het Huygens
2 INTERVIEWS 



Maastricht

Ik ging naar Maastricht. De eerste dag 
gingen we naar de steenkoolmijnen. 
Ik kwam er bijna doof uit, want die 
man die ons ging begeleiden maakte 
veel geluid toen hij een verhaal 
vertelde. Daarna gingen we avond-
eten eten. Aan de einde van de dag 
moesten we even naar onze kamers 
om ons warm aan te kleden voor de 
dropping. We gingen met de kleine 
busjes naar de bos en we gingen in 
de donker lopen tot dat we weer terug 
waren gekomen naar ’t Auwershoes. 
Iedereen was vies geworden en daar-
om was er een lange rij bij de douche. 
Na  het douchen ging iedereen 
slapen. De volgende dag gingen we 
ontbijten. Wij moesten koken, daarna 
avondeten eten en tot slot de bont avond. De laatste dag 
gingen we onze koffer inpakken om te vertrekken. Wij 
moesten als laatste activiteit naar Maastricht om de laatste 
opdracht te maken. We kregen nog een kwartier voor 
vrijetijd. Mijn groep kwam later dus moesten we buiten onze 
lunch eten en snel de bus in. Het was heel leuk! 
Hilal (klas 2F)

Dropping

Bij Limburg gingen we dus dropping doen en toen was het 
heel glad. We moesten berg opwaards en ik viel bijna want 
het was glad. Dus als jij valt, valt iedereen achter je. Dus ik 
was heel bang.  

Julian (klas 2F)

Werkdagen op het Huygens
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Groeten
uit

Limburg

Op reis met leerjaar 2
De tweedejaars zijn naar het 

zuidelijkste deel van Nederland getrokken. 
Naar het ‘t Auwershoes in Randsdaal, vlakbij 

Maastricht. De leerlingen moesten hier voor hun 
eigen maaltijden zorgen (en ook voor de afwas). Ze 

hebben ook veel andere activiteiten gedaan.



Koken

Woensdag 30 maart zijn wij op kamp gegaan met de klas 
2A. We moesten tussen half 8 en kwart voor 8 verzamelen 
op school. Kwart over 8 vertrokken wij. We kwamen rond 
1 uur in de middag aan. Juf Roep vertelde ons naar welke 
kamer we moesten gaan, daarna moesten we onze kamer 
maken. Dus je bed goedmaken, je deken, je hoeslaken 
enzovoort. We kregen even een rustmoment. Later werden 
we verdeeld in groepjes en moesten we aan de slag met 
de activiteiten. Ik zat in groep 1 met Bouthayna 2F, Fasco 
2A, Admir 2F, Lucas 2F, Dilara 2A, Nabil 2F en Julian 2F. Wij 
moesten dus koken voor de leraren en de leerlingen. We 
begonnen met kijken wie wat gaan doen. Dus bijvoorbeeld 
de jongens dekken de tafel en zetten alles neer en de 
meiden gingen koken met meester René. We begonnen 
met de aardappels te schillen. Want het eten voor die dag 
was kipfilet, gekookte aardappelen en salade erbij. Daarna 
begon meester René de kip te reinigen en al. wij begonnen 
daarna met de tomaten en paprika schillen. De andere 

kinderen haalden de sla uit elkaar. Juf Hartemans legde de 
drankjes op tafel samen met de jongens. De aardappelen 
waren gekookt, de tomaten en paprika’s waren geschild 
en de kip was ook al klaar. We deden van elk een stukje op 
het bord. De andere groepen kwamen van de activiteiten en 
we aten om 6 uur met z’n allen. Vervolgens, toen wij klaar 
waren moesten wij ook dus alles schoonhouden. Afwassen, 
tafels opruimen, schoonmaken. Toen onze groep 1 dat deed 
waren wij klaar met alles en kregen we daarna wat vrije tijd 
voor ons zelf. 

Rita (klas 2F) 
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Werkweek Limburg

Ik ging naar Maastricht. Eerste dag gingen we naar de steenkool-
mijnen. Ik kwam er bijna doof uit, want die man die ons ging 
begeleiden maakte veel geluid tijdens dat hij een  verhaal vertelde. 
Daarna gingen we avondeten eten. Aan de einde van de dag 
moesten we even naar onze kamers om ons warm aan te kleden 
voor de dropping. We gingen met de kleine busjes naar de bos en 
gingen in de donker lopen tot dat we weer terug waren gekomen 
naar ’t Auwershoes. Iedereen was vies geworden en daarom was er 
een lange rij bij de douche. Na  het douchen ging iedereen slapen. 
De volgende dag gingen we ontbijten, wij moesten koken, daarna 
avondeten eten en tot slot de bont avond. De laatste dag gingen we 
onze koffer inpakken om te vertrekken. Wij moesten als laatste 
activiteit naar maastricht om de laatste opdracht te maken. We 
kregen nog een kwartier voor vrijetijd. Mijn groep kwam later dus 
moesten we buiten onze lunch eten en snel de bus in. Het was heel 
leuk! 

Hilal (klas 2F)

Grotbiken

Het was heel leuk in Limburg toen we daar waren moesten we 
eerst ons koffers leggen en luisteren naar juf Roep. Ze zei wat we 
allemaal wat we moesten doen. We moesten eerst onze koffers 
naar onze kamers brengen en kreeg je ook tijd om andere kleren 
aan te trekken en om kwart over een moest iedereen  beneden  
verzamelen. Toen iedereen er was gingen we allemaal naar onze 
activiteiten. Mijn groep ging naar grotbiken. We moesten wel beetje 
wachten op de mensen die daar de fietsen enz. klaar legden. Toen 
ze klaar waren met alles  mochten we eindelijk naar beneden. 40 
meter naar beneden met de TRAP. Beneden moesten we luisteren 
naar de instructies. Toen hij klaar was met de uitleg moest iedereen 
een soort badmuts om zijn hoofd en daarna de helm erop. We 
moesten achter elkaar fietsen, want naast elkaar zou je niet passen 
door die smalle gangen en op sommige plekken moesten we 
bukken of lopen met de fiets in je hand. Aan het eind was iedereen 
moe en iedereen had dorst, maar niemand had een fles water ofzo 
meegenomen. Wat slim hè.
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Werkweek Limburg

Ik vond het heel leuk toen wij naar Maastricht gingen, omdat het 
ook een hele oude stad is en ook vooral  omdat daar de politie 
serie Flikken Maastricht zich afspeelde. We kwamen ook bij een 
stukje gebied dat je ook in de film zag en dat vond ik best wel cool. 
Veder gingen wij allemaal opdrachten maken in Maastricht 
bijvoorbeeld over de Helpoort die daar is want daar gingen vroeger 
de mensen door heen die de Pest hadden. Die moest natuurlijk buiten 
de stadsmuren zijn, want de mensen die het hadden mochten 
natuurlijk geen anderen mensen aansteken. Wij kwamen ook op 
een soort hoge trap waar kanonnen onder waren  er waren daar 
ook van de lange kijkgaten. Daar komt het woord in de gaten 
houden vandaan. Veder kregen wij ook vrijetijd van drie kwartier 
ik ging samen met Admir, Vasco, Nabil en ik. Admir en ik gingen 
snoep kopen bij de Jan Min Later splitste wij op in 2 groepen en 
Nabil en Vasco uit 2A kwamen 10 minuten te laat daarna hadden we 
ze gevonden en gingen weer terug naar het busje.

Lucas (klas 2F)

Mijn verhaal in Limburg
Woensdag 30 maart zijn we op kamp gegaan naar Randsdaal in 
Limburg. We gingen samen met de kas 2A en het was een heel leuk 

kamp waarbij we veel activiteiten hebben gedaan. Op de 2e dag in 
Limburg gingen we grotbiken. Ik vond het zelf de leukste activiteit 
van allemaal want we gingen ongeveer 40 tot 60 m onder de grond, 
om beneden te komen moesten we een hele smalle trap op naar 
beneden en toen nog een lange gang door. We moesten helmen 
op voor de veiligheid en toen kregen we de fietsen. We moesten 
achter elkaar fietsen en we waren met een groepje van 10 personen 
dus niet zo groot. We gingen op een snel tempo fietsen door allerlei 
gangen en bochten en veel bobbels wat ik heel leuk vond , maar 
het was natuurlijk ook gevaarlijk. Na een tijdje stopte de persoon 
voor me en remde heel hard tijdens een bocht wat heel gevaarlijk 
was want en lagen natuurlijk ook mergelstenen aan de zijkant van 
de muren. Ik begon te remmen en viel toen vooreind met me hoofd 
tegen een grote steen en kwam ik vast te zitten in mijn stoel en viel 
de fiets van de persoon achter me ook nog op me. Het deed niet 
zoveel pijn maar er vielen toch wat tranen , maar het ging goed en 
ik koos ervoor om toch verder te fietsen want het bleef één van de 
leukste activiteiten. Toen na een anderhalf uur waren we klaar met 
het grot biken en mochten we weer omhoog maar dan moesten we 
natuurlijk die 40 meter trap weer op! Het was heel vermoeiend om 
verder te gaan maar toen kwamen we boven en ging we gezellig in 
de regen terug naar het kamp huis.    Sakina (klas 2F)
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Abschlussfahrt Huygens College

Das Versammeln auf der Schule war ganz so 
lebhaft wie wir das im Huygens gewöhnt sind, und 
dann ging es endlich rund 5:15 mit dem Bus los 
nach Deutschland, zum Europark.
Die Stimmung im Bus war von Anfang an spitze, 
bereits am frühen Morgen waren alle am lachen, 
gab es von allen Seiten Gekreisch und Gebrüll, und 
natürlich haben alle zur Musik mitgesungen und 
das war absolut kein Mozart! 
Die erste  Pause war bei einer Raststätte, und wir 
sind uns sicher dass die Leute da seit langem nicht 
soviel verkauft haben als an unsere Busladung voll 
mit Schülern. Der Busfahrer wusste genau wo er 
anhalten musste!

Die lange Hinfahrt war schön, gemütlich und auch 
anstrengend,  aber einmal am Ziel angekommen 
war jedem klar: das war es doppelt und dreifach 
wert. 
Während die Schüler im Europark unterwegs 
waren, wurde alles voorbereitet für das BBQ. 
Was war das ein phantastischer Abend, so am 
Wasser mit Aussicht auf den Sonnenuntergang..

Nach einem ganzen Abend mit Geschichten und 
Erinnerungen und lustigen Kommentaren “Ist ja 
so schön warm am Lagerfeuer wird man da auch 
braun von?” (wieso Prüfungskandidat?) war es 
dann doch Zeit zum schlafen gehen. Das dachten 
jedenfalls die Lehrer, denn für die Schüler sah das ganz 
anders aus. Hier war das Motto “PARTY” und das bis 6:00 
Uhr morgens während die Lehrer aufgepasst und 
sozusagen “mitgemacht” haben.
Klarer Fall von einem “Herz für Kinder” :))  wobei man als 
Lehrer in so einem Moment merkt dass man doch “etwas” 
älter ist als die Schüler.

Alles schön und gut, ein Lehrer am Abend ist am nächsten 
Morgen immer noch ein Lehrer. 
So waren wir um 8:15 genauso  fröhlich und zum Lachen 
aufgelegt wie immer, und nach einem leckeren und 
herrlichen Frühstück waren wir wieder voll aufgetankt.
Europark ist echt phantastisch  mit tollen coolen und super-
schnellen (4D) Achtbahnen ohne lange Warteschlangen. 
Rund 16:00 Uhr sind wir wieder Richtung Niederlande 
aufgebrochen. Nach diesem vollen und anstrengenden 
Programm dachten wir dass die Schüler jetzt mal müde und 
erschöpft sein würden aber nein, das waren sie ganz und 
gar nicht. Die Schüler hatten im Gegenteil zu den Lehrern  
immer noch genügend Energie (und Energiegetränke) und 
alle waren immer noch voll gut drauf.

Schliesslich und endlich waren wir am Mittwochmorgen um 
2:00 Uhr wohlbehalten zurück in Amsterdam und können 
wir alle, sowohl die Schüler als auch die Lehrer, auf eine 
super tolle Abschlussfahrt zurückblicken und auf einen 
unvergesslichen Abschluss von unserem Abschlussjahr! 

Grüße aus,
Patricia, Celio, Mariam, Ferry, Charissa

Danke für die Übersetzung Ullie!!

Examenreis op het Huygens
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Een groep vierdejaars is met de 
bus twee dagen naar het Europapark in 

Duitsland gegaan. Europapark is het grootste 
pretpark van Duitsland. In Europapark zijn 

meer dan 100 attracties en shows. En de 
hoogste achtbaan van Europa! 

Op reis met leerjaar 4
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Examenreis naar Duitsland

Na een echt „typisch Huygens“ energiek begin vertrokken wij rond 
05.15 uur naar Europark im Deutschland.
Tijdens de busreis zat de sfeer er meteen al goed in.
‚S ochtends vroeg in de bus werd er veelal gelachen, gegierd, 
gebruld, muziek geluisterd en vooral meegezongen op iets andere 
tonen dan Mozart.
De eerste stop was bij een benzinestation waarbij wij ervan over-
tuigd zijn, dat zij daar in lange tijd niet zoveel verkocht hebben als 
toen wij er met een bus vol kids zijn langsgeweest. Kortom goede 
zet van de buschauffeur!
 
De heenreis was leuk, gezellig en vermoeiend, maar bij aankomst 
bleek dat meer dan de moeite waard.
Terwijl de leerlingen zich aan het vermaken waren in het park werd 
de barbecue voorbereid.
En wat hebben we daar toch van genoten, zittend aan het water met 
een ondergaande zon.
 
Na ‚s avonds verhalen te hebben opgehaald, te hebben bijgekletst 
en de meest bijzondere opmerkingen te hebben gehoord ( „het 
is zo lekker warm bij het kampvuur, kan je daar ook bruin van 
worden?“ Ja mensen, dit is dus echt een vraag geweest van een 
eindexamenkandidaat) was het officieel bedtijd, voor ons in ieder 
geval, maar de kids dachten daar uiteraard anders over. 
Voor hen was het PARTY time!! En dat tot 06.00 uur in de ochtend, 

patrouillerend deden wij mee. 
Duidelijk docenten met Hart voor de zaak.
Al besef je op dit soort momenten wel dat je als docent toch „iets“ 
(ietsje maar hoor) ouder bent dan de gemiddelde leerling.
Maar goed ‚s avonds een docent, ‚s ochtends een docent. Dus 
waren wij om 08.15 uur weer even goedlachs als altijd en konden 
we er na een goed en overigens heerlijk ontbijt weer vol tegen aan.
 
Europark is namelijk fantastisch; met  leuke, coole en supersnelle 
(4D) achtbanen zonder ellenlange wachtrijen.
Tegen 16.00 uur zijn we weer vertrokken richting die Niederlande.
 
Na een vrij vermoeiende dag en nacht hoopten we en waren echt in 
de veronderstelling dat de leerlingen moe en uitgeput zouden zijn, 
maar niks was minder waar.
De leerlingen zaten juist vol energy drink en energie. En laat dat 
nou net het geen zijn waar wij een klein te kort aan hadden. 
 
Gelukkig is het uiteindelijk om 02.00 uur woensdagochtend 
allemaal goed gekomen en kijken wij, zowel docenten als 
leerlingen, terug op een fijne eindexamenreis waarin behoorlijk 
genoten is en waarmee we het jaar op een mooie manier hebben 
kunnen afsluiten.

Groet,
Patricia, Celio, Mariam, Ferry, Charissa
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Maatschappijleer op het Huygens

Voor de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer 2 brengen de 
leerlingen van 4TL zorg en welzijn 
jaarlijks een bezoek aan de Tweede 
Kamer. Ook dit jaar is de excursie 
een groot succes! 

Graag naar Den Haag
Een bezoek aan de Tweede Kamer
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Om 7:30 uur verzamelen we ons bij de hoofd-
ingang van het centraal station in Amsterdam. 
‘Veel te vroeg’, zegt Houdaifa nog half slapend. 
Chaima heeft er duidelijk minder moeite mee 
om vroeg op te staan. Fris en fruitig staat ze 
om 7:20 uur al bij de hoofdingang. ‘Normaal 
gesproken kan ik ’s 
ochtends niet opstaan. 
Toen mijn wekker 
vanochtend afging 
sprong ik meteen uit 
bed.’ 
Na een uur in de 
trein te hebben 
gezeten komen 
we aan in Den 
Haag. Gezamenlijk 
lopen we richting 
het Binnenhof. Na 
tien minuten is Nigel 
het lopen duidelijk 
zat ‘moeten we nog 
lang?’ Eenmaal aangekomen moeten we eerst 
door een veiligheidsscan. ‘Het gaat hier wel 
allemaal wel heel serieus he juffrouw?’, fluistert 
Amina. Gelukkig heeft niemand verboden 
spullen bij zich en duurt het niet lang voordat 
we met de activiteiten starten. 
Tijdens het spel ‘Wie, wat, wet?‘ laten de 
leerlingen zien hoeveel zij al weten over de 
Nederlandse politiek. ‘Weten jullie hoe een 
wet tot stand komt?’, vraagt de begeleidster. 
Chaima kan dit tot in de details vertellen. De 
begeleidster is onder de indruk. ‘Zo zeg, dat 

is heel erg goed.’ Nigel en Houdaifa zijn de 
grote winnaars van het spel. ‘Juffrouw maakt 
u wel even een foto van onze overwinning?’, 
aldus Nigel. 

Youssra is onder de indruk van de plenaire 
zaal, daar waar de Tweede Kamerleden 
vergaderen. ‘Wauw, is dit de échte Tweede 
Kamer?’ Terwijl de leerlingen vol enthousiasme 
rondkijken geeft de begeleidster informatie 
over de verschillende politieke partijen in de 
Tweede Kamer. ‘Juffrouw, dit lijkt me wel wat! 
Ik zie het wel zitten om later de politiek in te 
gaan,’ zegt Houdaifa als we de plenaire zaal 
verlaten. 

In het democratie-
lab krijgen de 
leerlingen de 
gelegenheid om 
de Nederlandse 
samenleving te 
onderzoeken. 
Hoe moet de 
samenleving 
er volgens jou 
uitzien? Wat vind 
jij een taak van 
de overheid? Op 
de foto is te zien 
dat ook meester 

Van der Laan hier een duidelijke mening over 
heeft.              
We sluiten de dag af met een groepsfoto voor 
de Ridderzaal. ‘Het was een leerzame dag’, 
zegt Sara. Nigel springt in ‘De theorie snap 
ik door deze excursie nu veel beter! Ga het 
examen nu veel beter maken.’ 

De examenresultaten laten nog even op zich 
wachten. 
Wij kijken in ieder geval terug op een leerzame 
en gezellige dag.



Klassenuitjes op het Huygens

Chaimae (1C)
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VOETBAL
Voetbal kijken op televisie kan hartstikke 

spannend zijn. Zeker nu het EK in volle 

gang is. Een wedstrijd in een stadion 

bijwonen is eigenlijk altijd een belevenis.

Op zaterdag 14 mei)was ik met Kayra en 

Mehmet van klas 2C naar de laatste sei-

zoenswedstrijd kijken van D‘mitri Darsan. 

De beste man verloor geen enkel duel 

en 100% van zijn passes kwam aan. 

Sterke wedstrijd van zijn kant. Helaas 

ging de ploeg van Volendam tegen PSV 

strijdend ten onder. Desalniettemin was 

het een geslaagd uitje.

door meester Nassauw

Klassenuitjes op het Huygens

4K2
en de barbecue van meester Didi

Docenten weten het al veel langer en 

hebben aardig wat gegrild vlees dat door 

meester Didi heerlijk is bereid gegeten. En 

deze docenten zijn vaak ook mentoren. Juf 

Kandel nodigde haar leerlingen uit op een 

vrijdag namiddag voor een heel gezellig en 

vooral lekker klassenuitje.
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Werkdagen eerstejaars in Drenthe
Meer foto‘s en verhalen op blz. 6 t/m 13..


