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In ieder einde schuilt een nieuw begin
Het is nog een heel spannende tijd voor de
examenkandidaten als dit schoolmagazine
wordt gedrukt. Bijna worden de uitslagen
bekendgemaakt. We willen alvast de leerlingen
die slagen van harte feliciteren en de overigen
veel succes toewensen met de herkansingen.
Voor de meesten van jullie betekent een
afscheid van de tijd op het Huygens en een
stap naar een andere school.
Dit geldt ook voor de achtstegroepers die we
nu al welkom mogen heten. In dit schoolmagazine geven we jullie een indruk van wat
er op het Huygens naast de ‘gewone‘ lessen
gebeurt. We hopen dat jullie je snel thuis gaan
voelen.

Poolen met de Sportklas
Meer sport op blz. 13 t/m 17
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En dan zijn er nog leerlingen voor wie het nog
onduidelijk is of ze volgend jaar in een nieuwe
(lees volgende) klas doorgaan. Wij wensen jullie
allemaal veel sterkte met de laatste loodjes. Het
is zonder meer de moeite waard nog even heel
erg je best te doen. Je kan het!
Als je het leuk vindt kan je foto‘s, tekst of
tekeningen inleveren voor het volgende nummer.
Veel lees- en kijkplezier.

Hoofdredactie
P. Schütt
E. van der Burgt
Vormgeving
E. van der Burgt
Met dank aan
C. Roep
Kawtar en Jonathan (klas 3K2)
P. Ruizeveld de Winter
Tweedejaars leerlingen Limburg
B. Gering
Ravi (3TL)
Anissa (4TL)
R. van Halm
Samya (klas 2D)
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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Keuzevakken op het Huygens

Keuzevakken op het Huygens

met recreatie
naar PINKPOP

Op uitnodiging
van Apprentice XM
(de portal van het schoolmagazine) mocht een zeer
beperkt aantal redactieleden
bij de perspresentatie van
Pinkpop 2017
aanwezig zijn.

Perspresentatie PinkPop 2017
Op 8 maart kregen twee leerlingen van het
Huygens College de unieke kans om bij de
perspresentatie van het festival PinkPop te
zijn. Kawtar en Jonathan hadden nog nooit
van dit festival gehoord, maar een paar
uurtjes geen school en geen toets economie,
klonk ze wel als muziek in de oren. Zij
gingen daarom als reporters van het vak
Recreatie mee naar dit evenement.
Pinkpop is een groot muziekfestival dat al sinds
1970 in Limburg wordt georganiseerd. De
naam komt van Pinksteren omdat het popfestival altijd rond dit feest wordt gehouden. Het
hele evenement duurt drie dagen waarbij er
bekende en minder bekende artiesten vanuit
de hele wereld optreden op 1 van de 4 podia.

door juf Roep

Bij de presentatie kregen Kawtar en Jonathan
samen met de pers te horen welke artiesten
er dit jaar komen optreden. En dat was niet
mis. Zo treden dit jaar onder anderen Justin
Bieber, Martin Garrix en Broederliefde op. En
deze laatste groep was tijdens de presentatie ook aanwezig. Kawtar werd helemaal
gek. Door presentator Eric Corton werd ze
vooraan op het podium gezet. Dat leverde
de nodige vette selfies op met de jongens
van Broederliefde. Op school werd dat er
bij de jaloerse klasgenoten nog even extra
ingewreven. Dag helemaal geslaagd!
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Keuzevakken
Werkweken op
ophet
hetHuygens
Huygens

RECREATIE

In het derde en
vierde jaar van het profiel
Economie en Ondernemen kiezen
de leerlingen uit drie keuzepakketten.
Dit zijn Commercie, Recreatie en
Fashion. Bij recreatie houden leerlingen
zich bezig met facilitaire dienstverlening
(beheer/onderhoud en inrichting/
verzorging), Sport en bewegen
en Recreatie.

Werkweken op het Huygens

Tweedejaars naar Limburg

‘t Auwershoes is het
kamp waar we (alle tweedejaars) verbleven. Er zijn meerdere
kamers met een klein speeltuintje en een
soort van terras. We deden activiteiten
als een bezoekje aan Maastricht, grotbiken, M&Na, koken. Het leukste was
het grotbiken. We werden in de
avond gedropt. Dat was
ook gezellig.
door tweedejaars leerlingen

EHBO en koken
door juf Roep

Voor het vak Ondernemen & Recreatie hebben de leerlingen
in periode 3 geoefend met EHBO en koken.
Bij het koken waren hygiene en veiligheid erg belangrijk. Dus
mutsjes op en handschoenen aan en leren hoe je een mes goed
vasthoudt. De eerste opdracht was het maken van een cupcakje.
Deze smaakten de leerlingen goed. Daarna stond er een gezonde
fruitsalade op het menu voor de docenten en het daklozen centrum
om de hoek.
Als laatste opdracht van periode 3 werd er een hartige taart gemaakt.
Hartige taart?! Ja, er bestaan ook taarten waar geen suiker in zit!
Het eindresultaat mocht er zeker zijn.
In periode 4 hebben de leerlingen hun snijtechnieken verbeterd
door een groente salade te maken. Ook stond er weer iets lekkers
op het menu: koekjes in recreatie vormen. Die hebben de leerlingen
zich lekker laten smaken. Of er ook iets over is gebleven voor de
docenten....? Wat denken jullie zelf...

8

Huygensschoolmagazine

JUNI 2017

Dag 1

We moesten om 8 uur op school zijn want we gingen met de
klas naar Limburg. In de bus kregen we een boekje om in te
werken, nadat onze telefoon was afgepakt. We kwamen aan
bij het huis waar we gingen verblijven en we aten daar onze
lunch. We hoorden toen in welke werkgroep we zaten en
toen werden we verdeeld tussen jongens en meisjes voor
de tassencontrole en de slaapkamers. In de kamers hebben
we toen onze koffers gezet en daarna gingen alle groepjes
activiteiten doen. Groepje 2 had gekookt: rijst met kipsaté.
Daarna hebben we in onze boekjes gewerkt en werden we
in de nacht gedropt.

Wat hebben we geleerd?

Hoe je ui en knoflook moet snijden.
Er klei zit in de rivier de Geul.
In de kerk in Maastricht werden mensen in de kelder
begraven. Deze dode mensen begonnen te stinken en toen
ontstond het spreekwoord ‘rijke stinkerds‘.
Er zaten gaten in de stadsmuren waardoor de wachters
keken. Daarom zeggen wij ‘in de gaten houden‘.
Huygensschoolmagazine
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Werkweken op het Huygens
Dag 2

We moesten om 7 uur opstaan en om 8 uur gingen we
ontbijten. De groepjes kregen een bepaald tijdstip te horen
voor hun activiteiten. In de middag lunchten we bij het huis.
De groep van Mohamed uit klas 2D had broodjes shoarma
gemaakt. Toen ging iedereen weer naar een activiteit zoals
Maastricht of grotbiken. En later in de avond had de groep
van Yasmin uit klas 2D krieltjes gemaakt met kip. In de
avond was de bonte avond en die was heel erg leuk.

Maastricht

We waren in Maastricht. De Maas was opgedroogd waardoor
Nederlandse bedrijven verlies leden. En de oudste brug
in Maastricht werd vernield door een stel hooligans. En de
politie deed er niks aan. En de dode mensen in de kerk, die
stonden op uit hun dood, waardoor iedereen wegrende. En
de oude muur werd herbouwd om zich te beschermen tegen
zombies. De koning Willem Alexander was in Maastricht om
te shoppen bij Zara. En na de rondleiding in de stad mochten
we allemaal vrij rondlopen. Toen kregen we een ijsje zo
groot als ons hoofd.

Werkweken op het Huygens
Grotbiken

Je gaat met een fiets door de grotten van Maastricht. We
moesten 40 meter met de trap naar beneden. Daar kun je
veel fossielen vinden zoals haaientanden en ruggengraten
van vissen. En we zagen ook vleermuizen.
Wist je dat…
… er huizen worden gemaakt van mergel?
… het geen grotten zijn maar ondergrondse kalksteengroeven?
… berglopers mensen zijn die graag in de ondergrondse
groeven lopen?

Bonte Avond

Dit was de avond waar iedereen op gewacht had. De avond
voor de dag dat we weggingen. Iedereen kleedde zich op z‘n
mooist. Iedereen kwam naar beneden. De muziek ging aan.
De stemming zat er goed in. Alle bekende liedjes waren er.
Meester Leemhuis was heel erg vrolijk, vooral bij het liedje
van New Kids Turbo.
Aan het eind was er natuurlijk veel rommel. De kinderen met
strafcorvee moesten opruimen.

Dag 3

We moesten weer om 7 uur opstaan en om 8 uur ontbijten.
De kamers moesten opgeruimd zijn en daarna vertrokken
we weer naar de activiteiten. In de middag kregen we lunch
van de groep van Chahid uit klas 2G: broodjes hamburger.
Toen gingen we met de bus weer terug naar Amsterdam.

Lekker koken

We waren lekker aan het koken, maar dat wilden we niet.
Dus bedachten we dat we iedereen zijn gingen verpesten.
We gingen naar het bos en zochten veel insecten om er een
hamburger van te maken met een menselijke oogbal erin.
Toen we terug waren zijn we meteen begonnen met koken.
En toen we klaar waren hebben we het uitgedeeld. Iedereen
heeft het opgegeten en niemand vroeg wat erin zat. Toen
iedereen klaar was hebben we aan ze gevraagd wat ze
dachten dat erin zat. Ze dachten dat het normaal vlees was.
En wij hebben helemaal niks verklapt. We zeiden: ‚Het is ons
geheime recept‘.

Dropping 2

We werden in twee groepjes verdeeld. In elk groepje zaten
ongeveer 15 kinderen. Onze groep ging als tweede. We
werden gebracht naar het bos. Diep in het bos was een
grafsteen van iemand die vermoord werd in het bos. Men zei
ooit dat ze hem terugzagen in het bos. En vaak hoorde je
vreemde geluiden vanuit het bos. De leraren wisten de weg
naar het kamp niet meer. Dus de leerlingen moesten zelf de
weg vinden. Veel kinderen raakten in paniek. Er ontstond
ruzie over de wegen. Uiteindelijk namen we een beslissing
en toevallig was het de juiste richting.
10
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Schaatsen of verzuipen

Werkweken op het Huygens

Sport op het Huygens

M&Na 1

Een leraar ging jagen op een beschermde diersoort en dat
mocht natuurlijk niet. Hij zette overal vallen neer om het dier
te vangen. Maar hij wist niet dat er overal camera‘s hingen.
Toen hij het dier had gevangen kwam er een boswachter
naar hem toe en zei dat het niet mocht. Gelukkig liet hij hem
weer vrij, gelukkig hoefde hij niet naar de gevangenis. Dat
had gekund en als hij naar de gevangenis moest, moet hij
daar drie dagen blijven en een groot geldbedrag betalen.
Gelukkig gebeurde dat niet en mocht hij verder met zijn
leerlingen.

M&Na 2

Een meester ging op pad met zijn leerlingen om visjes en
insecten te onderzoeken. De meester wilde een handje
helpen, omdat de leerlingen superhard hun best deden maar
geen visjes konden vangen. Dit kwam doordat ze aan de
zijkant waren. Dus ging de meester in het water en liep verder.
Hij was druk bezig met visjes zoeken maar zag niet dat er
iets achter hem was. Dus de leerlingen schreeuwden naar
hun leraar om te zeggen dat er een krokodil aankwam. Toen
de meester zich omdraaide was het gewoon een boomstam.
De leraar lachte en de leerlingen ook. Ze gingen verder met
zoeken.

Sporten na school

Door een van onze redacteuren

Badkleding ligt inmiddels
meer voor de hand wil je genieten van de
vijver op het Museumplein. Het winterse
tafereeltje levert echter zulke mooi plaatjes
op, dat we deze niet in deze krant mogen
missen.
AMSTERDAM.

Sportklas leerjaar 2 geven een demonstratie ijshockey
volgens eigen regels op de bevroren ijsvlakte midden
in de stad. Het kan er hard aan toegaan bij ijshockey.
De spelers dragen daarom een helm, en onder de
achttien een volledig gezichtsmasker.
IJshockeyers zijn indrukwekkende verschijningen.
Het is echter de schouderbescherming die ze zo breed
maakt. Ellebogen, polsen, knieën en schenen worden
ook beschermd. Onze jongens en meisjes doen het
zonder deze uitrusting. Dat was geen probleem, want
er werd bijzonder sportief gespeeld.
Even dreigde een speler de tegenstander, die bijna de
puk afhandig wist te maken, keihard uit de vijver te
drukken. Bij officiële wedstrijden is de boarding hiervoor de opvang. Gelukkig realiseerde de speler dat
deze hier ontbrak, beheerste zich en wist toch de puk
te behouden. Dit scheelde hem een ‚bench-minor
penalty‘, oftewel een twee minuten tijdstraf.
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Sport op het Huygens

Sport op het Huygens

Op hoog niveau
Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Op handen en voeten omhoog,
het lukt de leerlingen van de sportklas om de top
te bereiken.

Kisses en kicks op een groen veld
Door onze redacteuren uit klas 1D

AMSTERDAM. In Amsterdam zijn er veel lo-

caties waar je kan poolen. En dat is te merken
aan het niveau dat de tweedejaars leerlingen
uit de sportklas laten zien.
Pool wordt behalve als vrijetijdsbesteding gespeeld
in competities en toernooien. Landelijk gezien zijn er
vier divisies: Eredivisie, Eerste divisie, Tweede divisie
en, jawel, Derde divisie. Pool is dus een echte sport.
Je hoeft er geen krachttraining of uitputtende hardlooprondjes in het park voor te doen. Het vereist wel
veel concentratie en een perfecte techniek. Dit vraagt
veel oefening.

Sportnacht
Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. De sportnacht is een toffe
nieuwe activiteit voor de leerlingen uit de
bovenbouw. Op een vrijdagavond in maart
streden leerlingen in verschillende spellen
tegen elkaar, en uiteindelijk ook tegen een
docententeam.
Er werd begonnen met een ouderwets potje
apenkooi, gevolgd door een kopbaltoernooi. Na de
rust (pauze), waarin een ongekend aantal pannen-

Op handen en voeten, en dan kan een enkeling dit
ook nog eens ondersteboven! Klimmen is niet
ongevaarlijk. Wie hoog klimt kan immers diep vallen.
De klimmers dragen een klimgordel en worden
gezekerd met een klimtouw. Een maatje zorgt ervoor
dat dit touw op spanning blijft. Onderling vertrouwen
is dus erg belangrijk.

koeken werd gegeten, startte een tamponvoetbaltoernooi. De avond werd afgesloten met een fanatiek
potje trefbal.
Een geweldige avond waarin alle kanten van sport
te zien waren. Fanatieke inzet door de leerlingen en
docenten! die willen winnen, veel grappen van de
gezellige spelers die het ook heus wel serieus namen
en sporters die vooral tot hun recht kwamen tijdens
de pauze. Kortom, er was veel inspanning en ontspanning
op deze avond. Nieuwsgierig: Zit je volgend jaar in de
bovenbouw, dan mag je ook meedoen! Het is zonder
meer voor herhaling vatbaar.

Poolen kent veel woorden voor allerlei stoten, puntentelling en zo meer. Een ‚backspin‘ is een effect op
de cueball (de witte speelbal) dat ervoor zorgt dat hij
naar achteren rolt na een andere bal te hebben geraakt
(ook wel screwshot genoemd). De tweedejaars maakten
veel gebruik van de ‚fluke‘. Dit is een ‚lucky shot‘,
meestal wordt een bal gepot (bal binnenspelen in
pocket) zonder dat men het verwacht had, soms ook
een onbedoelde ‚safety‘ of zelfs ‚snooker‘. Verder
heeft de redacteur een aantal ‚kisses‘ en ‚ kicks‘ gezien.
De betrokken spelers weten wat hier bedoeld wordt.
Op internet zijn er veel filmpjes waarin poolles wordt
gegeven. Leren poolen wordt zo wel heel erg
gemakkelijk (althans zo lijkt het).
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Sporters op het Huygens

Sporters op het Huygens

Geen uitdaging te groot
Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Anissa (4TL) is een enthousiaste

en getalenteerde kickbokser. Ze is begonnen
toen ze bijna 8 jaar werd. Inmiddels is ze de
magische grens van 16 jaar gepasseerd.
Tot 15 jaar vecht je in de jeugdklasse. De wedstrijden
gaan over drie rondes van een minuut. Je kan punten
scoren op trappen, stoten en knieën. Bij de jeugd is het
verplicht om hoofd- en scheenbescherming te dragen.
Anissa is nu tot de zogenaamde ‘nieuwelingklasse‘
toegetreden. Haar tegenstanders komen uit dezelfde
gewichtsklasse en mogen maximaal vijf jaar ouder zijn.
Er wordt zonder bescherming gekickbokst. Als je heel
succesvol bent, kan je doorstromen naar de
hoofdklasse en professioneel kickbokser worden.

Zo gek mogelijk

Ravi in actie tijdens de werkdagen in Limburg (leerjaar 2, 2016)

Door een van onze redacteuren

AMSTERDAM. Freerunning is een relatief nieu-

we sport. Het is sinds vijf jaar in opkomst. In de
beginfase zat Ravi (15 jaar, 3TL) in groep 7 en
raakte gefascineerd. De vriend van zijn zus deed
het. En toen hij hem een keer een backflip (salto
achterover) zag maken, wist hij: Dit wil ik ook.

Dergelijke sprongen zijn buiten op straat niet ongevaarlijk. Je moet heel goed weten wat je aan het doen
bent. Daarom begin je binnen in een zaal met een
zachte vloer. Ravi trainde zo een jaar in de turnhal
Ookmeer toen hij begon op te vallen. Hij leerde bovengemiddeld snel en trainde intensief. Op een gegeven moment ging hij iedere dag trainen en bestudeerde video‘s voor allerlei tips.
Freerunners onderhouden een wereldwijd netwerk
waarbinnen ook Ravi zijn contacten heeft. Als hij in
het buitenland op vakantie is, dan komt hij via de app
in aanraking met andere freerunners en dan gaan ze
samen trainen.
Ravi moet zijn hele lichaam trainen om zijn techniek
te perfectioneren. Hij vindt salto‘s belangrijk. Er zijn
16
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anderen die zich bijvoorbeeld specialiseren in verre
sprongen of in snelheid. Een freerunner hoeft geen
spectaculaire stunts uit te halen om veel punten te
scoren bij wedstrijden. Ook uitvoering en techniek
worden beoordeeld. Er zijn aparte wedstrijden voor
stunts of waar je op snelheid kan winnen. Ravi beperkt zich tot kleine wedstrijden. Aan de reactie van
het publiek en de complimenten die hij krijgt, weet
hij dat hij op de goede weg zit.
Tegenwoordig zoekt Ravi geschikte muurtjes voor
zijn salto‘s. Alleen, maar meestal met andere freerunners, beklimt hij gebouwen of zoekt hij een weg
binnendoor. Op het dak worden foto‘s gemaakt om
te bewijzen dat ze hier naar boven geklommen zijn.
Ravi draagt geen beschermende kleding. Hij is heel
bewust bezig en valt minder vaak dan bijvoorbeeld
bij voetballen. Het is wel eens misgegaan, wat hem
een hersenschudding heeft gekost.
In de toekomst wil Ravi ook professioneel met sport
bezig blijven. Bijvoorbeeld als docent in een sport.
Het liefst zo gek mogelijk, freerunning komt zeker in
aanmerking. Om zich hierop voor te bereiden wil hij
naar de CIOS.

Rond haar tiende startte Anissa met wedstrijden.
Haar eerste wedstrijd was een demonstratiewedstrijd
tegen een jongen. Vanaf toen is ze onverslagen gebleven
in de lichtgewichtklasse (tot 48 kilo). Ze heeft alles
op punten gewonnen, waaronder zes knock-outs.
Haar beste knock-out, zoals ze het zelf noemt, was
een gebroken neus bij een tegenstander in Denemarken.
Het is ook voorgekomen dat de tegenstander tijdens
een wedstrijd opgeeft of dat de trainer beslist de wedstrijd
voortijdig te stoppen door de handdoek in de ring te
gooien. Anissa bouwt een reputatie op van een tegenstander waar niet mee valt te spotten.
Buiten de toernooien om, kan een kickbokser anderen
uitdagen. Niet alle tegenstanders durven haar uitdaging
aan te gaan of zien er op het laatste moment vanaf. Ze
worden opeens ziek, of haken af bij de weging voor
de wedstrijd als ze haar zien. Voor Anissa is dit heel
frustrerend. Ook zij loopt wel eens een bloedneus op,
heeft blessures en heeft gehuild en overgegeven van
vermoeidheid. Dit hoort erbij, vindt ze. Zij wil vechten
en zou nooit een wedstrijd afzeggen.

toets heeft. Meestal lukt het haar om snel huiswerk te
maken en proefwerken vooruit te leren. Thuis wordt
ze gesteund door haar zussen. Ze motiveren haar en
gaan altijd mee naar partijen. Doordat Anissa zoveel
beweegt, mag ze veel eten. Gezonde dingen zoals
groente en fruit wel te verstaan. Aan snoep heeft ze
sowieso weinig behoefte.
Na het Huygens wil ze naar het Johan Cruijff College
voor de mbo-opleiding Sport & Business. Een opleiding
waarin je veel leert over marketing en communicatie
in de sportwereld. Ook hoopt ze actrice te worden,
om te beginnen als figurant in vechtfilms. Een andere
bekende Nederlandse voormalig kickbokser, Lucia
de Rijker, is hiermee heel beroemd geworden.
Mogelijk neemt haar carrière een wending als ze
wordt gescout. Een Japanse scout heeft interesse,
maar wil wachten tot ze zeventien is. Anissa laat zich
niet ontmoedigen. Ze trekt zich niets aan van mensen
die haar van haar doel willen afhalen: ‚Als ik iets wil
bereiken, dan ga ik daar helemaal voor‘.
Op YouTube zijn diverse filmpjes van Anissa Chertah
in actie te zien.

Anissa‘s gedrevenheid blijkt ook uit haar inzet bij de
trainingen. Ze traint minimaal drie keer per week en
voor wedstrijden vijf tot zes keer (iedere dag dus!).
Daarnaast gaat ze joggen voor haar conditie. Ze
heeft twee trainers: Nourdin el Otmani (meervoudig
wereldkampioen kickboksen en thaiboksen) en Saïd
el Badaoui (begon al op zijn zeventiende als prof, op
foto met Anissa). Zij begeleiden Anissa ook bij
internationale wedstrijden. In 2015 waren ze in
Denemarken en in 2016 in Duitsland en Italië. Ze
heeft hiervoor verlof van school gekregen. Soms
moet ze een training overslaan als ze een belangrijke
Huygensschoolmagazine
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Metroplis West

VONDELGYM
Kadir en Mahmoud (klas 2F)
interviewen een ex-militair die nu
trainer is bij Vondelgym. Zo sterk wil
iedereen wel worden!

In Metropolis West
gingen leerlingen van het
Huygens College op bezoek
bij organisaties en bedrijven in de
buurt van de school waar ze meer
van wilden weten. Onder begeleiding
van Bekijk ’t maakten de leerlingen
korte reportages, na het volgen
van lessen in interview-,
camera- en montage
technieken.

Waar gaat de voorstelling over
2F:
Vondelgym
Buongiorno
Chareau
2B:
Leine Roebana
Paradiso
Hollandsche Manege

BLAUWE
THEEHUIS
Wafa en Selin (klas 2F) ervaren hoe
het is om in de bediening van
‘t Blauwe Theehuis te werken.
Koffie maken lukt al goed!
Feestelijke presentatie van alle korte
reportages in de filmzaal van LAB111.
De gastheer was MC Kimo!

STAYOKAY
Merano en Nidal interviewen
werknemers en gasten van de
StayOkay en spreken zelfs iemand
uit Uruguay!

PARADISO

Younes en Yassine (klas 2B) zijn veel bezig met rap en vragen
zich af: ‘Hoe komen wij zelf op dat podium van Paradiso?‘

www.metropoliswest.nl
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Met dank aan
Paradiso
StayOkay
Jeugdtheater de Krakeling
Vlaamsch Broodhuys
Anita Gates Bruidsmode
BuonGiorno Postjesweg
Kinkerbuurtschool
Buurtcentrum de Havelaar
Vondelgym

Jutka en Riska
‘t Blauwe Theehuis
Schoonheidssalon Chareau
Peperwortel
Dansgezelschap LeineRoebana
Ettaki Gym
Tennisclub Kattenlaan
CeX
De Hollandsche Manege
en alle vrijwilligers!
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Kunst op het Huygens

REMBRANDTHUIS

Ieder jaar gaan
de tweedejaars naar het
huis waar Rembrandt heeft
gewoond aan de Jodenbreestraat
bij het Waterlooplein. Rembrandt
had een grote collectie schilderijen,
prenten, rariteiten en andere kunstvoorwerpen. Het huis wordt nu
gebruikt als museum waarin
deze collectie wordt
tentoongesteld.

Kunst op het Huygens
De rondleiding ging door het huis waar
Rembrandt gewoond en gewerkt heeft. In de ‘groote schildercaemer‘ liet een medewerker zien hoe
verf werd gemaakt. Deze kamer, de grootste van
het huis, was Rembrandts atelier. In deze ruimte
heeft hij tussen 1639 en 1658 zijn meesterwerken
geschilderd. De kamer ligt op het noorden. Door
de vensters valt precies het goede, constante licht
naar binnen. Medewerkers maakten Rembrandts
verf en prepareerden zijn doeken. Overal in het
atelier lagen schildersbenodigdheden. Wapens
en gipsafgietsels, geplaatst op planken langs de
muren, werden door Rembrandt en zijn leerlingen
als voorbeeld gebruikt.
Rembrandt is tegenwoordig met name beroemd
door zijn schilderijen. Maar tijdens zijn leven werd
zijn naam en faam vooral verspreid door zijn etsen.
De vele afdrukken die hij van zijn ongeveer 290
etsen maakte, zijn ook nu nog geliefd bij verzamelaars en kunstliefhebbers.
In Museum Het Rembrandthuis gingen alle tweedejaars Huygens leerlingen aan de slag met een
door Rembrandt vaak toegepaste en aan het etsen
verwante techniek: de droge naald. In de speciale
Rembrandtstudio maakten de tweedejaars een
eigen droge naaldprent door te krassen in een perspex plaatje. Onder begeleiding van een museumdocent leerden ze hoe de naald gehanteerd wordt,
wat voor inkt Rembrandt gebruikte, welk papier
geschikt is, en hoe de prent uiteindelijk in spiegelbeeld onder de zware pers vandaan komt.
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Nederlands op het Huygens

VOORLEES
WEDSTRIJD

door juf Van Halm

Ieder jaar houden we op het Huygens
College een voorleeswedstrijd.
Afgelopen maart was het weer tijd om
te strijden voor ‘De beste voorlezer
van het jaar’. Zes leerlingen waren
de gelukkige. Malaak uit 1A, Ayyub
uit 1B, Jamiro uit 1C, Walid uit 1D,
Emirhan uit 1E en Ranya uit 1F.

Alle leerlingen van de huidige brugklas zagen
vanaf de eerste week op het rooster ‘plusles’ staan. Hier lezen alle brugklassers 45
minuten lang uit een boek dat ze zelf hebben
uitgekozen. Je leert ook in deze les hoe je
moet voorlezen. Het is
natuurlijk een beetje
saai als je de hele tijd
op dezelfde toon leest
en als je te zacht praat,
kan iemand achterin
de klas je niet horen.
Aankijken is ook heel
belangrijk als je een
verhaal echt wil overdragen. Dat vinden de
meeste leerlingen heel
moeilijk. Maar oefening
baart kunst! Aan de
hand van een juryformulier wordt getest
wie er de beste van
de klas is. De klassenwinnaar mag dan gaan
strijden op het podium
voor alle leerlingen van
leerjaar 1. Spannend!
Emirhan was de gelukkige! Hij won een
boekenpakket. Hij zag er heel blij uit toen hij
won, want hij mocht samen met zijn klas en
mentor, meester Haarman, naar de OBA bij
centraal. Hier moest hij strijden met andere
winnaars uit de brugklas. Helaas was er
iemand anders beter, maar het was wel een
leuke ervaring!
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Loopbaanoriëntatie op het Huygens

Meester Haarman: “Het was een leuke maar
vooral spannende ervaring. Er deden vier
andere kinderen mee en eigenlijk vond ik
Emirhan de beste. Jammer dat hij niet heeft
gewonnen. Zijn intonatie was heel goed. Hij
droeg het verhaal echt voor. Een tip voor de
volgende keer: lees niet te snel, want zo slik je
woorden in.”
Ranya: “Ik was heel nerveus in het begin,
maar toen aan de beurt kwam, dacht ik: ‘Doe
alsof je in je eentje leest en negeer iedereen
om je heen.’ Dat kalmeerde me, maar ik raakte
toch nerveus na een tijdje.”
Emirhan: “Voordat ik mee ging doen aan de
wedstrijd, dacht ik het lijkt me wel leuk om
mee te doen. Meester Hagen zei dat ik de
beste van de klas was. Ik vond het leuk dat ik
de wedstrijd op school gewonnen had. In de
bieb was ik heel zenuwachtig, er waren echt
heel veel mensen die ik niet kende. Telkens

Company Fun Fair

door Samya (klas 2D)

Op de eerste dag van het Company Fun
Fair project kwamen er twee mensen van
Fun Fair in de klas om ons te helpen en te
informeren. We deden ook leuke quizen
en we gingen alvast nadenken over wat
we de tweede dag zouden gaan doen.
We moesten geld ophalen voor het goede
doel en we wilden dat doen door eten en
drinken te verkopen. We kregen een lening
van 10 euro om dit in te slaan. We moesten
ook nadenken hoe we dit als beste konden
verkopen.
Op de tweede dag gingen we ons
voorbereiden op het verkopen van het eten
en drinken. Je moest mensen uitnodigen
en die mochten dan bij allemaal kraampjes.
Het was in de aula en daar hadden we
allemaal kraampjes gemaakt en versierd. Je
kon daar je spullen opzetten en verkopen.
Toen we net klaar waren met opbouwen
wilden mensen al bij ons kopen en
uiteindelijk hebben alle tweedeklassers bij
elkaar ongeveer 650 euro opgehaald!

dacht ik: ‘Ik durf niet, ik durf niet!’ Maar toen
ik eenmaal zat, deed ik gewoon mijn ding. De
jury gaf me mee dat ik goede intonatie had,
maar ik las soms iets te snel. De winnaar was
gewoon net iets beter, hij leefde zich echt in
het verhaal in.”
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Werkdagen eerstejaars in Drenthe

Meer foto‘s en verhalen op blz. 6 t/m 13..

