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Onze schoolkrant heeft een prachtige naam, alhoewel, dat vinden wij 
zelf. Maar waar staat de naam nou voor? Zoals vrijwel iedereen weet, 
is onze school vernoemd naar Johannes Bogerman. Hij was onder 
andere een vertaler van de Bijbel. Wij hadden eerst de intentie om de 
schoolkrant ‘De Vertaler’ te noemen. Alleen rolt ‘De Vertaler’ niet echt 
lekker van de tong. Wat is een ander woord voor vertalen? Vertolken! 
En dus zou de schoolkrant ‘De Tolk’ heten, naar Johannes Bogerman. 
Bovendien moeten wij als schoolkrant een representatie geven die de 
school reflecteert. Wij moeten dus de taal van de leerlingen, hun daden 
en hun verhalen, vertolken. Wij zien en horen, als vertegenwoordigers 
van de school, wat erin omgaat en wij vertolken dat in deze krant!
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#ABCIKKAPERMEE
ACTUALITEIT

4 Auteur: Martijn Huls

Afgelopen september waren een hoop niet-zo-bekende-Nederlanders er klaar mee. De regels die we in dit 
land hebben om corona weer ‘een soort van’ onder controle te krijgen, waren blijkbaar zo zwaar dat ze het 
niet meer aankonden: “Samen krijgen we de overheid onder controle”, en, “free the people” riepen ze op so-
ciale media. Maar waarom? Waarom vonden deze BN’ers het nodig om zich zo expliciet uit te spreken tegen 
de huidige maatregelen, zeker nadat BN’ers, zoals Famke Louise en Bizzey, gezamenlijk zo’n vijftigduizend 
euro van de overheid ontvingen aan het begin van deze crisis om de maatregelen juist te promoten, zodat 
jongeren hun voorbeeld opvolgen. 

Famke Louise werd uitgenodigd om uit te leggen 
waarom meedoen niet meer een optie was bij Jinek en 
ineens werd alles duidelijk. Het gaat niet om ‘niet meer 
meedoen’. Het gaat erom dat er een gesprek opkomt. 
Toen haar werd gevraagd of ze niet een andere has-
htag kon gebruiken, in plaats van de beruchte #ikdo-
enietmeermee, om haar doel te bereiken, was haar 
antwoord voor de zeventiende keer dat het daar niet 
om ging. Maar goed daar gaat het niet om; het gaat om 
de maatschappij. Daar heeft ze op zich wel een punt. 
In deze zware tijden heeft iedereen het moeilijk en we 
moeten niet alleen naar de zorg kijken, toch? Het leuke 
is dat dit al gebeurt. Bovendien bood Diederik Gom-
mers, die tegenover haar in de talkshow zat, zich aan 
om in gesprek met haar te gaan, maar dit wilde ze om 
een of andere reden niet.  

Nu is ze alsnog langsgegaan bij Diederik, en snapt 
ze het gelukkig, maar wat is er gebeurd met al die 
Instagramberichten met #ikdoenietmeermee? In een 
online artikel van het AD stonden zeven Instagrambe-
richten van BN’ers die meededen aan de actie, maar op 
dit moment is daar nog maar één van over. Het deed 
me een beetje denken aan de kleuterschool: vrolijk 
meedoen met tikkertje, totdat je bijna getikt wordt en 
dan: “ABC ik kap ermee!” schreeuwen en als de tikker 
dan weg is weer lekker meedoen. Jinek had gelijk. Er 
had een hashtag gebruikt kunnen worden, namelijk 
#ABCikkapermee. 
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Bron van foto: <a href=’https://nl.freepik.com/fotos/medisch’>Medisch foto gemaakt door freepik - nl.freepik.com</a>

AFSTAND HOUDEN
ACTUALITEITCOLUMN

5

Volgens gedragswetenschapper Sanne de Wit weten 
mensen best dat het belangrijk is om afstand te hou-
den, maar tegelijkertijd leek het virus een tijdje terug 
steeds minder gevaarlijk te worden, waardoor de angst 
voor besmetting veel minder werd. Hierdoor zijn men-
sen minder gemotiveerd om afstand te houden. Toch 
is die motivatie belangrijk, want afstand houden gaat 
tegen onze gewoontes in. Als mensen niet gemotiveerd 
genoeg zijn, zullen ze ook geen afstand houden, omdat 
ze het niet gewend zijn. 

Naast motivatie speelt iets anders ook nog een belan-
grijke rol; mensen zijn over het algemeen gevoeliger 
voor de gevolgen van hun gedrag op de korte termijn 
dan op de lange termijn. Als ik tien seconden wil bespa-
ren door geen afstand te houden terwijl ik een geodrie-
hoek koop, denk ik dat het mij wat oplevert, terwijl ik 
me op dat moment misschien niet besef dat ik mezelf 
en anderen in gevaar breng. Als gevolg kan ik over een 
tijdje misschien niet eens meer de Hema in, omdat alles 
opnieuw dicht zit. 

Toch zegt De Wit dat afstand houden op termijn wel 
makkelijker wordt, als we het maar lang genoeg vol-
houden. Als iedereen dus een beetje om zichzelf en om 
anderen denkt, kunnen we veel sneller ‘legaal’ stoppen 
met het behouden van afstand.

Nu we weer naar school moeten, hebben we natuurlijk allemaal nieuwe schoolspullen gekocht, maar dat 
ging dit jaar wat anders dan normaal. In elke winkel, dus ook in de Hema, moet je anderhalve meter afstand 
houden, toch? Ja, maar ongeveer 99 procent van de mensen die opzoek waren naar schoolspullen toen 
ik dat ook was, leken te denken dat corona niet meer bestaat. Ik kon niet eens kort kijken of er ook nog 
ruitjesschriften waren, voordat er een persoon in mijn nek hijgde die hetzelfde probeerde te doen. Maar 
waarom, vroeg ik me af, houden mensen geen afstand als ze weten dat het zo belangrijk is? 

Schoolkrant_oktober.indd   5Schoolkrant_oktober.indd   5 29-10-2020   17:1629-10-2020   17:16



OVERIG
INTERVIEW: ARCHITECT-DIRECTEUR JAN-OTTO SCHILSTRA

Vandaag interviewde ik Jan-Otto Schilstra, een van 
de directeuren van Penta Architecten, een bedrijf 
dat invloed heeft op hoe Sneek er tegenwoordig 
uitziet. Jan-Otto Schilstra is geboren in Gaast, waar 
hij twee jaar geleefd heeft. Hierna is hij verhuisd naar 
Dokkum, vanwege het werk van zijn vader. Hier is hij 
opgegroeid en hier heeft hij tot zijn tweeëntwintigs-
te gewoond. Terwijl hij in Dokkum woonde heeft hij 
de basisschool afgerond, om vervolgens de HAVO 
te doen. Na de HAVO heeft hij de HTS Weg en Water-
bouw gedaan in Leeuwarden, waarna een kopklas 
HTS Bouwkunde volgde. Uiteindelijk viel het kwartje 
van techniek en de esthetiek en dus als laatste studie 
heeft hij in Delft aan de TU Delft gestudeerd om hier 
na vier jaar af te studeren. Toen begon Jan-Otto zijn 
leven als architect.

Projecten zijn intensief. Zo vroeg ik Jan-Otto 
welk project de meeste tijd heeft gekost. 
Opvallend genoeg staat dat gebouw in Sneek. 
De appartementen op de Wiekslag, achter 
het station, die hebben de meeste tijd gekost. 
Daar staan drie blokjes van vijf lagen hoog. 
Iedereen die van school naar het station loopt of 
andersom, loopt langs gebouwen die Jan-Otto 
ontworpen heeft. Al stonden die appartementen 
er niet zomaar, want het project heeft tien 
jaar geduurd. Waarom duurde dit zo lang? “De 
appartementen staan naast een waterpartij, 
die een onderdeel is van de vliegroute van 
vleermuizen. De vleermuizen woonden in het 
Wilhelminapark, en de vleermuizen kwamen er 
’s nachts foerageren.” Dit is een onderdeel van 
de flora- en faunawet. Men kan natuurlijk niet 
zomaar overal bouwen. Je moet bijvoorbeeld 
rekening houden met de natuur, de omgeving, 
hoe het eruitziet en nog veel meer factoren. 
Zo kan men niet in het broedseizoen bomen 
kappen, het is aardig gereguleerd. Mensen willen 
echter de natuur ook vaak opzoeken, zoals bij 
de Potten. Hun architectenbureau heeft de 
recreatiewoningen ontworpen. Deze woningen 
staan dicht bij de natuur, maar zijn op afstand 
geplaatst, zodat de natuur niet verstoord wordt. 
Ook is er genoeg afstand tussen het strand en de 
woningen. 

Het leukste aan architect zijn, vindt Jan-Otto de 
eerste fase van een project. “Het leukste is het 
schetstraject, met schetspapier en stiften, waarbij 
je jezelf lekker kunt laten gaan, brainstormen. 
Langzaam komt alles in dat puzzeltje wat je aan 
het maken bent, met een plattegrond, gevels en 
een situatie, bij elkaar. Die kick, dat alles bij elkaar 
komt, dat alles van het project in elkaar begint te 
schuiven en kwaliteit krijgt, dat is het leukste van 
het vak.”

Zo’n project kan van alles zijn, Penta Architecten is 
als bureau heel breed georiënteerd. Zo krijgt Jan-
Otto allerlei soorten opdrachten, waarbij hij ook 
nog zijn vaardigheden kan gebruiken die hij heeft 
verkregen bij de opleiding Weg en Waterbouw 
bij het ontwerpen van bruggen en viaducten. 
Penta Architecten heeft niet een bepaalde stijl 
die zij hanteren, al wordt dit wel eens genoemd. 
Men zegt wel eens dat zij duidelijk kunnen zien 
dat iets ‘Penta’ is. In het verleden hebben zij wel 
opvallende en repetitieve kolommen gebruikt. 
Zo hebben zij ook wel andere dingen die zij wel 
eens in een gebouw verwerken. Ik vroeg Jan-Otto 
ook of architecten apart van elkaar een bepaalde 
stijl hebben of specifieke eigenschappen in hun 
gebouwen verwerken. “Langzaam ontwikkel je wel 
een beetje een stijl, dat kun je wel zeggen.”

6 Auteur: Jurre de Boer
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Tot nu toe klinkt de baan als architect echt leuk, 
alleen zijn er ook mindere dingen aan architect 
zijn. Het is voornamelijk het feit dat alles met geld 
te maken heeft. Jan-Otto legde uit dat men bij 
een project het gemaakte betaald moet zien te 
krijgen, wat resulteert in het maken van offertes. 
De klant reageert hierop, zo komt herhaaldelijk 
wel eens terug of het ook wat goedkoper kan. Het 
kan voorkomen dat je verlies lijdt op een project. 
“Je hebt de hele tijd het gevoel dat je vormgever 
bent, maar het toch wel altijd ook om geld gaat.” 
In tweede instantie gaat het ook om geld, omdat 
het project een balans moet zijn tussen zo mooi 
mogelijk, zo groot mogelijk en voor zo weinig 
mogelijk geld. “Het komt wel vaker voor dat je iets 
ontwerpt, iets wat zo mooi mogelijk is, zo groot 
mogelijk, maar dat blijkt dat het niet betaald 
kan worden.” Af en toe geven Jan-Otto en zijn 
collega’s wel eens de waarschuwing dat hun idee 
niet gaat lukken binnen het budget, toch willen 
zij het wel eens proberen. Lukt dat dan wel eens? 
“Nou ja, zelden.”

Al mag het ontwerpen dan een mooi proces 
zijn, dat hoeft nog steeds niet te betekenen dat 
de tekentafel opgeruimd hoeft te zijn. Dit laat 
nog een keer zien dat architect zijn ook een 
intense baan kan zijn. Als laatste vraag vroeg ik 
aan Jan-Otto of hij ook nog wat advies had voor 
toekomstige architecten. “Als je dat creatieve en 
esthetische, dat vormgeven, dat puzzeltje, als 
je dat leuk vindt, dan kan het wat voor je zijn. 
Echter viel voor mij het kwartje wat laat. Waar 
je wel op moet letten, is dat er ook techniek 
bij komt kijken. Mijn neefje had als droom om 
architect te worden. Hij had HAVO gedaan om 
via daar naar de HTS te gaan en toen moest hij 
zoveel technische dingen doen, zoals detailleren, 
daar vond hij vrijwel niets aan. Uiteindelijk 
kwam hij een dagje bij ons op het bureau en 
toen realiseerde hij dat er inderdaad ook een 
technische component bij zit. Als je denkt dat het 
lekker schetsen is, lekker kleuren, dan moet je 
maar een Creatief Kleien-opleiding gaan doen.”

7
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WAAR WOON JE DIT JAAR? 
                  
Ik woon in Goënga. Dit ligt ongeveer vijf 
kilometer van Sneek af en dus is alles wat ik doe 
in Sneek. De mensen bij wie ik woon zijn beide 
58 en hebben geen kinderen thuis. Soms komt 
een familielid, een vijftienjarig meisje, langs, maar 
die is meestal bij haar ouders. Verbinden met 
de familie waar ik woon was moeilijk, aangezien 
ik geen Nederlands spreek en zij weinig Engels, 
maar wanneer de taalbarrière eenmaal is 
gebroken, denk ik dat het veel beter zal gaan. 

IS ER IETS DAT JE GRAAG MEE NAAR 
HUIS ZOU WILLEN NEMEN WANNEER JE 
WEGGAAT?
                  
Als er iets is dat ik thuis zou willen hebben, is het 
wel dat mensen zoveel fietsen. Ondanks dat dat 
best een probleem zou kunnen veroorzaken, 
aangezien ik 25 kilometer van school af woon. 
Ook de vriendelijkheid en hulpvaardigheid van 
mensen zou ik wel thuis willen hebben, denk ik.

8 Auteur: Emma Boorsma

KAN JE IETS VERTELLEN OVER JOUW 
UITWISSELINGSPROGRAMMA EN 
WAAROM JE VOOR NEDERLAND KOOS?

Ik heb gebruik gemaakt van een wereldwijd 
uitwisselingsprogramma genaamd Youth For 
Understanding. Nederland was eerlijk gezegd 
niet mijn eerste keus; eigenlijk wilde ik naar 
de Verenigde Staten. Na de heftige COVID-19 
uitbraak in Amerika werd dat geannuleerd en 
moest ik snel kiezen voor een ander land als ik 
nog op uitwisseling wilde gaan dit jaar. Ik had 
veel verschillende opties, maar ik was nog nooit 
naar Nederland geweest en ik dacht dat het wel 
interessant kon zijn aangezien ik veel goede dingen 
had gehoord over Nederland. Ook leek de taal me 
interessant om te leren. Ik ben niet de enige die 
voor Nederland heeft gekozen: twee andere gingen 
met mij.

MAAKT HET UITWISSELINGSPROGRAMMA 
REGELS? BIJVOORBEELD OVER BEPAALDE 
ACTIVITEITEN DIE JE MOET VOLGEN 
TERWIJL JE HIER BENT.  

Niet echt. Ze leggen grenzen aan extreme sporten, 
maar verder hebben ze geen regels vastgesteld 
en ben ik al helemaal niet verplicht om bepaalde 
activiteiten te volgen. Voor vertrek had ik een 
‘soort van’ les waarin we tips kregen en ze ons 
vertelden wat we wel en niet moesten doen terwijl 
we hier waren. Ik kan me daarvan echter niet 
zoveel meer herinneren, want ik was erg slaperig 
die dag. Ze zeiden wel dat mensen hier erg eerlijk 
zouden zijn, ook als dat wat ze zeggen negatief is. 
Verder vertelden ze mij dat mensen op het begin 
ontzettend aardig zouden zijn en me zouden 
behandelen als een ‘nieuw speeltje’, maar wanneer 
ik de taal spreek dat zou gaan veranderen. Ik heb 
dat zelf inderdaad gemerkt, maar ik denk dat ik na 
enkele maanden wel meer vrienden ga hebben en 
er volledig bij ga horen.

INTERVIEW: UITWISSELINGSSTUDENT MARTINS BAREIKA 

Martins Bareika, zestien jaar oud, vloog van Letland 
naar Nederland om hier één jaar te wonen. Op het 
moment leeft hij als een normale Nederlandse scho-
lier: hij gaat naar school, speelt voetbal en heeft elke 
dag heel veel huiswerk. Echter, de dingen die heel 
normaal zijn voor ons, zijn volledig nieuw voor hem. 
Elke dag is gevuld met nieuwe ervaringen en ik heb 
hem geïnterviewd om daarover meer te weten te 
komen.
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HEB JE VEEL CONTACT MET JE FAMILIE IN 
LETLAND? 
                  
Mij werd geadviseerd om minder contact te 
hebben met mijn familie, zodat ik beter kon 
integreren hier, dus bel ik ze maar een keer per 
week. Ik mis ze wel een beetje en ik denk dat zij 
mij ook missen, maar ik weet dat ik mijn eigen 
pad moet vinden, dus het is te doen voor mij. 
Mijn zus en broer zijn beiden ook eerder met een 
uitwisselingsprogramma naar het buitenland 
geweest, dus zij weten vast wel hoe het is.

IS HET VREEMD VOOR JOU OM NAAR 
SCHOOL TE GAAN TERWIJL JE DE TAAL 
NIET SPREEKT? 
                  
Een beetje, maar het is wel cool omdat ik drie 
maanden vrijwel niets hoef te doen. De leraren 
hier weten dat ik niks snap van wat ik lees of hoor. 
Dit betekent ook dat ik een tijdje geen toetsen 
hoef te maken, denk ik… Natuurlijk mis ik dan 
één heel jaar van school, maar ik denk niet dat dat 
zoveel uitmaakt. 

Ik kan het jaar overdoen in Letland, maar als ik 
de nodige toetsen maak in de zomervakantie, 
kan ik weer op dezelfde manier leren als 
leeftijdsgenoten. Ik heb dat laatste liever. 
Sommige leraren hebben niet eens door dat ik 
weg ben, trouwens. Een van hen stuurde me een 
bericht om te vragen waarom ik niet in de online 
Teams-les was. 

DUS IN LETLAND IS SCHOOL ONLINE DIT 
JAAR? 
                  
Ja, we gingen in lockdown van maart tot juni en 
daarna was school al gestopt. Ik denk dat nu de 
lockdown onofficieel weer doorgaat, omdat we 
gisteren alweer 34 nieuwe mensen hadden die 
positief hebben getest voor corona en school 
nog steeds deels online is. Voor de zomervakantie 
hadden we drie maanden van ‘online leren’ en nu 
gaan we twee dagen naar school en hebben we 
drie dagen online les. Ik vond online les veel fijner 
trouwens, want dan kan je gewoon praten met 
vrienden en lessen volgen vanuit je slaapkamer. 

AFGEZIEN DAARVAN, WAT DENK JE DAT 
DE GROOTSTE VERSCHILLEN ZIJN TUSSEN 
NEDERLAND EN LETLAND?
                  
Waarschijnlijk is dit school. Voor mij startte school 
altijd om acht uur, elke dag. Hier is het altijd 
negen uur of tien voor tien, dus ik kan wel meer 
uitslapen. School is wel rond dezelfde tijd uit. 
Onze lessen waren veertig minuten lang en na 
elke les hadden we tien minuten pauze. Na enkele 
lessen hadden we één grote pauze van een heel 
uur. Het is ook vreemd dat je je eigen lunch moet 
klaarmaken en meenemen. Ik ben gewend aan 
opstaan, ontbijten en naar school gaan. Voor 
lunch ging je gewoon naar de winkel. Natuurlijk 
kunnen we het eten van school eten, maar dat 
is echt heel vies en vrijwel niemand eet dat. Dus, 
wanneer we onze lange pauze hebben, gaan we 
naar de dichtstbijzijnde winkel en eten we daar. 
We kunnen ook naar kebabrestaurants gaan, die 
zijn echt goed. 

Het eten ’s avonds is ook wat anders. Niet te veel, 
want alles is erg verwesterd, dus ik vind het nog 
steeds lekker. Wat me wel verraste was dat hier, 
mensen elke dag iets anders koken. Thuis maken 
mensen een maaltijd en die eet je de volgende 
drie dagen. Nog iets is de manier waarop mensen 
elkaar behandelen hier. Letland was, zoals je weet, 
deel van de Sovjet-Unie en je zou kunnen zeggen 
dat we een beetje vast in de tijd zitten. Hier is 
alles veel moderner en mensen denken meer om 
het milieu. Ik heb nog nooit zoveel fietsen op één 
plek gezien, iedereen komt op de fiets hier. Thuis 
komen slechts rond de tien mensen op de fiets 
naar school en de rest gebruikt auto’s of openbaar 
vervoer.

ALS LAATSTE, ZOU JE, MITS DIE 
MOGELIJKHEID ZICH VOORDOET, NOG 
EEN JAAR IN NEDERLAND BLIJVEN?
                  
Op dit moment kan ik slechts zeggen: we zullen 
zien. Ik zou graag in het buitenland willen werken, 
aangezien de lonen thuis niet zo hoog zijn als ik 
zou willen. Bovendien, als ik hier wil studeren, 
moet ik de taal kennen en als dat goed lukt: 
waarom niet?

9
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Volgens velen kunnen de afgelopen vier jaar worden 
beschreven als zwarte bladzijdes uit het Bogerman-ver-
leden. Dit kwam vooral door de onzekerheid die het 
nieuwe onderwijs met zich meebracht, zowel bij de 
leerlingen als de leraren. Het Meer Les Op Maat systeem 
bracht ons van elk vak één standaard lesuur in de week 
met daar bovenop de maatwerkuren. De vraag was ech-
ter in hoeverre de benodigde informatie gegeven kon 
worden in die miezerige vijftig minuutjes. Hier waren 
de meningen over verdeeld. Alhoewel, de meerderheid 
zag de voordelen er niet van in. Bovendien vraag ik me 
af wie er nou serieus naar de maatwerkuren ging met 
de reden om meer informatie te krijgen in plaats van 
omdat het verplicht was. 90 procent van de leerlingen 
zat toch bij het studie-uur, waardoor de overige KWT-
uren werden verwaarloosd. Het was zeldzaam als een 
leerling zijn weg baande naar het met twee leerlingen 
gevulde klaslokaal om vervolgens antwoord te krijgen 
op hun vragen, die ook wel tijdens de les gesteld kon-
den worden.

Deze zwarte bladzijdes lijken dit jaar echter van kleur 
te zijn veranderd; het MLOM-systeem is aangepast, of 
nou ja, wat er nog van over is. Zoals ik al zei, zijn we niet 
volledig van de KWT-uren af, ze zijn namelijk verplaatst 
naar het eerste uur. Het is nu de keuze aan de leerlingen 
om slaaptekort te ervaren of toch nog een uurtje langer 
te sluimeren. Ook heeft elk vak nu weer twee lesuren in 
de week om te vullen en dus blijft er genoeg tijd over 
voor het stellen van vragen. Op deze manier hebben 
beide partijen hun zin gekregen: leerlingen kunnen 
nog steeds naar de vakken toe waar ze hulp bij nodig 
hebben en degenen die dat niet willen, doen het niet.

Zoals wel vaker naar voren is gekomen in de 
schoolkrant, ben ik van mening dat het idee van Meer 
Les Op Maat zeker vernieuwend en interessant was. Zel-
fredzaamheid door middel van het plannen van eigen 
lessen klinkt als een uitstekende voorbereiding op de 
universiteit of het HBO. We zijn er echter achtergekom-
en dat de uitvoering van de afgelopen vier jaar niet 
helemaal de goede was. Ik moet zeggen dat ik ervan 
overtuigd ben dat we nu de goede kant op gaan. Het is 
misschien jammer dat het vier jaar heeft geduurd, maar 
beter laat dan nooit. Het vuur werd namelijk iets te heet 
onder onze voeten.

MAATWERKUUR ONDER VUUR 

10 Auteur: Loreen Vaduva

ACTUALITEITCOLUMN

Het lijkt wel alsof het jaar 2020 het rampjaar van 1672 probeert te overtreffen - mensen met geschiede-
nis in hun vakkenpakket zullen dit hoogstwaarschijnlijk begrijpen. Een nadere uitleg is hierbij eigenlijk 
overbodig, aangezien we ons niet weten te ontbinden van de constante herinnering aan al deze ellende. 
Ook hier op het Bogerman hebben we flink te maken gehad met veranderingen en dan heb ik het niet 
alleen over de voor de hand liggende corona-maatregelen die zijn toegepast - of het gebrek daarvan. Ook 
de manier van onderwijs is, opnieuw, veranderd. Voor de VWO-leerlingen was het vanaf het begin van dit 
schooljaar al overduidelijk; de beruchte maatwerkuren zijn zo goed als verleden tijd. 
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In het beste scenario zou Earth Overshoot Day op 31 
december vallen, liever nog later. Echter valt deze 
dag sinds 1970 steeds eerder in het jaar. Waar de dag 
in 1970 op 29 december viel, was dit in 2000 al op 23 
september. In Nederland was het dit jaar zelfs 3 mei. 
Deze losse data lijken misschien nietszeggend, maar 
vanaf het moment dat deze dag te vroeg valt, “lenen” 
we van de toekomst. Zie het als een soort bankre-
kening: dit jaar leefden we tot 22 augustus van ons 
gebruikelijke salaris, maar daarna hebben we het geld 
van onze spaarrekening gebruikt of hebben we schul-
den gemaakt en staan we in de min. Over de jaren heen 
maken we de schuld steeds groters en zullen we deze 
groter blijven maken, omdat we onder andere steeds 
meer bomen kappen, meer vlees consumeren en over 
het algemeen meer CO2 uitstoten. 

In het geval dat we zo door blijven gaan en Earth Overs-
hoot Day op 1 januari van datzelfde jaar valt, betekent 
dat niet meteen dat de mensheid uitsterft. Toch zou het 
een enorm probleem zijn: klimaatverandering neemt 
nog meer toe, omdat er niet genoeg bomen en zeeën 
zijn om onze CO2-uitstoot te absorberen, planten- en 
diersoorten zullen uitsterven door vernietiging van hun 
leefomgeving en nog meer mensen zullen aan ernstig 
voedselgebrek leiden. 

Op dit moment hebben we 1.7 ‘aardes’ nodig om onze 
behoeftes te voorzien, maar die zijn er niet. We moeten 
dus goed zorgen voor de aarde die we wél hebben. Om 
de Earth Overshoot Day achteruit te duwen, moeten 
we minder van de aarde gebruiken. Minder dierlijke 
producten gebruiken, de auto vaker thuis laten staan, 
het riedeltje dat we inmiddels allemaal wel kennen. 
Het belangrijkste is dan om het wel te dóén. Op www.
footprintcalculator.org is er een test om per persoon 
te berekenen wanneer de individuele Earth Overshoot 
Day viel dit jaar. Voor mij is dat 5 februari 2021, wanneer 
is die van jou?

EARTH OVERSHOOT DAY

11

ACTUALITEIT

Het is dit jaar misschien stilletjes voorbij gegaan, maar op 22 augustus 2020 was het Earth Overs-
hoot Day: de dag dat we met z’n allen meer van de wereld vragen dan dat de wereld daadwerkelijk 
aankan. Global Footprint Network berekent deze datum elk jaar aan de hand van de collectieve 
ecologische voetafdruk en de biocapaciteit van onze aarde. Onze voetafdruk heeft niet alleen te 
maken met de hoeveelheid land en water die we gebruiken voor woongebied en de landbouw, 
maar ook met de hoeveelheid vlees dat we eten, de hoeveelheid bossen die we kappen en de 
hoeveelheid CO2 die we uitstoten. De biocapaciteit heeft te maken met in hoeverre onze aarde dit 
aan kan: hoe snel de bossen terug groeien, hoe snel natuurlijke populaties zich herstellen, enzo-
voort. Kort gezegd: de veerkrachtigheid van moeder aarde.
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1984
In dit verhaal volgen we Winston Smith, een man net 
zoals alle anderen, in een ‘perfecte’ versie van de wereld 
die wij kennen. In deze bijzonder uitgevoerde samenle-
ving bestaat er een lieve, grote broer die je overal tegen 
beschermd. Zelfs tegen jouw eigen gedachtegang. ‘Big 
Brother is watching you’ en meerdere angstaanjagende 
zinnen worden overal in de stad verspreid. Wanneer 
Winston zijn haat tegen de overheid uitschrijft in zijn 
dagboek en zelfs een relatie start met een mederebel, 
lijkt een revolutie te beginnen. De vraag is dan of de 
menselijkheid zal overwinnen. Is dat niet het geval, dan 
staat de overheid met 1-0 voor. 

Dit boek, dat geschreven is door George Orwell, is 
gebaseerd op de gebeurtenissen rondom het jaar 
1948. Mensen die geschiedenis in hun vakkenpakket 
hebben, zouden moeten weten dat dit de tijd is waarin 
het stalinisme, ofwel het totalitarisme, erg actief was. 
Het verhaal beschrijft een doemscenario die werkelijk-
heid zou kunnen worden als we deze ideologieën de 
wereld laten overnemen. Het boek wordt dus eigenlijk 
gebruikt als een waarschuwing tegen een toekomst vol 
onderdrukking. Door deze dubbele betekenis is 1984 
een geschikt boek om te gebruiken voor bijvoorbeeld 
een boekverslag. Het zit vol met symboliek die de ach-
terliggende betekenis van het verhaal verduidelijken. 
Naast dat het boek informatief is, is het ook erg verma-
kelijk en daarom kan ik 1984 zeker aanraden.  

BOEK REVIEWS: 1984 & DE GOEDE ZOON

De Goede Zoon
Een échte aanrader voor jouw leeslijst is De Goede 
Zoon van Rob van Essen. In dit boek wordt een futuris-
tische wereld geschetst die een logisch vervolg is op de 
wereld waarin we nu leven. Er hoeft niet meer gewerkt 
te worden, want robots hebben ons vervangen, en 
mensen krijgen een basisinkomen. Dat klinkt leuk, maar 
het boek laat vooral de consequenties van zo’n soort 
bestaan zien. In zeven dagen wordt het leven van de 
verteller beschreven. Hij wordt meegenomen door een 
oud-college om op een missie te gaan. De gebeurtenis-
sen in het heden worden echter constant onderbroken 
door de gedachtes die rondspoken in het hoofd van de 
verteller. Op het ene moment vertelt hij in detail over 
de prachtige landschappen waar ze langsrijden en dan 
begint hij terug te kijken op zijn leven in het verleden 
met zijn ouders en zijn werk. Plotseling zijn we op een 
andere bestemming aangekomen en heeft de vertel-
ler zelf ook geen idee wat er is gebeurt en waar hij is. 
Hij gaat helemaal op in zijn eigen hoofd en neemt ons 

mee. De lijn tussen heden en verleden wordt steeds 
vager. Uiteindelijk gaat het verhaal minder over robots 
en de toekomst, maar over iets heel menselijks: de 
relatie tussen moeder en zoon. In het boek staat het 
contrast tussen technologie en de queeste van de mens 
centraal. 

Leerlingen moeten op een gegeven moment voor Nederlands en Engels zelf boeken uitkiezen om 
te lezen. Sommige leerlingen wachten hier al lang op, omdat ze de verplichte leeslijst maar niks 
vinden, maar andere hebben moeite met bedenken wat ze nou precies moeten kiezen. Als exa-
menleerlingen, hebben wij - Loreen Vaduva en Diede Kistenmacher - al een hoop boeken moeten 
lezen. We hebben beide een review geschreven over een boek dat we andere leerlingen sterk wil-
len aanraden.

OVERIG
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STUDEREN IN HET BUITENLAND: WAAR MOET JE OP LETTEN?
ACTUALITEIT

13

Studeren in het buitenland is voor sommigen een droom en voor anderen een nachtmerrie. Als 
je werkelijk wilt gaan, kost dat niet alleen veel geld, maar ook veel tijd. Er valt namelijk veel te 
regelen voor je vertrekt. Tip: begin minimaal een jaar voor vertrek met plannen, dan kom je niet 
voor verrassingen te staan. Het kan allemaal erg overweldigend zijn, maar in enkele stappen kom 
je er zo doorheen.

Kiezen 
Waar wil je heen? Welke studie? En voor hoe lang? Je kunt een tussenjaar in het buitenland nemen om ervaring-
en op te doen, kennis te maken met andere culturen en een nieuwe taal leren spreken. Ook kun je, als je al bent 
begonnen met een studie, een deel van die studie in het buitenland doen met bijvoorbeeld een uitwisselingspro-
gramma. De meeste hoger-onderwijsinstellingen hebben zulke programma’s. Hierbij is al veel voor je is geregeld, 
zoals huisvesting en verzekeringen. Hier zijn soms wel voorwaarden aan gesteld, zoals een minimum cijfergemid-
delde of een bepaald aantal studiepunten. Als je je hele bachelor in het buitenland wilt doen, kan dat ook. Dan 
kun je op dezelfde manier studiefinanciering gebruiken als wanneer je in Nederland zou blijven. De meeste landen 
accepteren een Nederlands vwo-diploma, maar toelating met een havo- of mbo-diploma kan moeilijker worden. 
Denk eraan dat je, voordat je je vliegtickets boekt, contact opneemt met je decaan, studiebegeleider of het Inter-
national Office van je universiteit of hogeschool. Zo weet je of jouw plannen aansluiten bij het curriculum. Wel zo 
handig. 

De opleiding
Wanneer je weet wat je wilt doen en waar, moet je nog een specifieke studie weten te vinden. Dan is het makkelijk 
te beginnen bij het International Office van je onderwijsinstelling, waar je informatie kan vinden over hoe die on-
derwijsinstelling internationale studies regelt. Het kan zijn dat zij al samenwerken met een buitenlandse instelling, 
wat een hoop gedoe scheelt. Mocht dat niet zo zijn, moet je zelf alles uitpluizen. Via onder andere wilweg.nl/lan-
den kan je per land bekijken welke opties er zijn. Denk erom dat die instelling je cijfers en/of studiepunten goed 
omzet, anders zou je zomaar onterecht geweigerd kunnen worden. In veel landen werkt het cijfersysteem anders.  
Denk bijvoorbeeld aan het lettersysteem, A tot en met F, in de Verenigde Staten. Ook verschilt het in landen wan-
neer je een bepaald cijfer, bijvoorbeeld een acht, haalt: dit kan makkelijker of moeilijker zijn.  Bovendien moet je 
soms een taaltest afnemen om te kijken of je de taal wel voldoende beheerst, zelfs wanneer je naar een Engelstalig 
land gaat. 

Financiering
Ondanks dat veel onderwijsinstellingen beurzen aanbieden wanneer je in het buitenland studeert en je de Neder-
landse studiefinanciering kan gebruiken, gaat in het buitenland studeren veel geld kosten. Het is daarom belang-
rijk dat je op tijd begint met een soort van begroting. Zet op een rijtje wat je denkt dat je gaat uitgaven en hoe je 
dit geld wilt verkrijgen. De deadline voor een beurs is namelijk al snel een jaar voor je van plan bent om te vetrek-
ken. En als je wilt lenen, moet je dit ook op tijd regelen. Een visum of werkvergunning heb je binnen de EU geluk-
kig niet nodig en dit is ook buiten de EU makkelijk te regelen. Echter, als je nog verder weg wilt, kan dit moeilijk 
worden omdat je misschien wel de ambassade van dat land moet contacteren. Het advies luidt weer: begin optijd!
 
Overige zaken
Voor huisvesting is het handig om zoveel mogelijk instellingen te contacteren, zowel de buitenlandse als de Ne-
derlandse. Misschien weten studenten die jou voorgegaan zijn wel een goede plek. Heb je vlak voor vertrek nog 
niks? Boek dan een goedkoop hotel of hostel, zodat je in het land zelf op zoek kan gaan. Dit is soms zelfs makke-
lijker. Ook je verzekering is niet een groot probleem: de basisverzekering biedt in principe dekking over de gehele 
wereld. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als je betaald werk wilt doen, dus let daar goed op en sluit, waar 
nodig, een aanvullende verzekering af. Dan blijven alleen nog de eventuele inentingen en andere gezondheidsza-
ken over. Als je dit allemaal hebt gedaan, ben je eindelijk klaar voor vertrek. 
Meer weten? Kijk dan op www.wilweg.nl
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1E PLAATS

Naam: Meneer Brugman
Vak(ken): Engels

Waarom denkt u dat u tot beste bent verkozen? 
Om heel eerlijk te zijn, verrast het me nogal dat ik gekozen ben hiervoor. 
Naar mijn idee zijn de meeste collega’s wel goed bezig... Ik ontsmet mijn 
handen bij binnenkomst en ik draag op de gang een mondkapje. In de les 
doe ik dat liever niet, het praat zo onduidelijk. Behalve wanneer ik echt 
tussen iedereen door moet lopen om dingen uit te delen; in die situaties 
draag ik ‘m als het even kan wel. Eigenlijk ben ik zelf niet super bang voor 
corona, maar toch moeten we met ons allen doen wat we kunnen om hier 
zo snel mogelijk uit te komen. Als mondkapjes daarbij helpen, al is het maar 
een beetje, dan dragen we ze maar beter toch? Ik vind ook niet dat ik van 
m’n leerlingen dingen kan verwachten die ik zelf niet doe, dus dat speelt 
ook zeker mee. Misschien komt het ook omdat ik lang ben, je ziet m’n hoofd 
toch vrij gauw boven een gemiddelde groep uitsteken, dus dan word ik een 
soort mondkapjes-billboard... who knows.

14 Auteurs: Loreen Vaduva & Diede Kistenmacher

Wat vindt u van de maatregelen die de school 
neemt?
De maatregelen op het Bogerman vind ik tot dusver 
heel netjes. Er is genoeg ontsmettingsmiddel, je kunt 
in ieder lokaal je handen wassen (ook al stonk die troep 
in het begin vreselijk! De nieuwe is echt beter) en de 
communicatie is aardig duidelijk. Ik denk alleen wel 
dat dezelfde fout gemaakt wordt die je op landelijke 
schaal ook zag: de kwestie wel of geen mondkapje was 
te vrijblijvend. Als je wil dat mensen iets doen, werkt 
een verplichting nou eenmaal beter, ook al hou ik er 
zelf echt niet van. Geef een klas maar eens vrijblijvend 
huiswerk op, kijken wat er gebeurt...

Hoe denkt u dat de toekomst eruit gaat zien voor 
scholen?
Dit vind ik een lastige. Ik word af en toe bang als ik zie 
wat deze maatregelen met veel bedrijven en cultu-
rele instellingen doen en ik vraag me soms af wat er 
allemaal blijvend verloren zal zijn straks... Wat scholen 
betreft zie ik het een stuk positiever, we hebben hier op 
school de afgelopen weken zonder problemen allemaal 
ons ding kunnen doen en dat komt ook echt wel weer. 
Les op afstand is iets waar op de lange duur niemand 
blij van wordt. Lessen zijn misschien maar de helft van 
wat een school doet. Het is ook omgaan met elkaar, 
werken met elkaar, wennen aan elkaar... Het is een soci-
ale instantie, die toch ook in heel belangrijke mate dient 
als voorbereiding op het verdere leven. We hebben de 
afgelopen weken ook gezien dat scholen niet echt plek-
ken zijn waar corona veel schade doet. Dat de scholen 
niet worden gesloten met deze laatste maatregelen 
geeft het ook al aan. Ze zijn te belangrijk.

Wat zou u willen zeggen tegen mensen die de regels 
niet goed opvolgen? 
Ik moet toch antwoorden met wat misschien een cliché 
is; we zijn allemaal deel van het geheel. Deze maatrege-
len en deze hele tijd is voor niemand leuk en de snelste 
manier om eruit te komen, is om nu zo solidair mogelijk 
te zijn. Je hoeft echt niet ieder uur van de dag je han-
den rauw te wassen, maar een mondkapje dragen in de 
gang, op de afstand letten en jezelf goed te checken en 
te laten testen indien nodig helpen allemaal om dit zo 
snel mogelijk achter ons te kunnen laten straks.
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3E PLAATS

2E PLAATS

Naam: Meneer Van der Pal
Vak(ken): Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Wat vindt u van de maatregelen die de school neemt?
Met de Coronamaatregelen die wij op het Bogerman genomen hebben, 
volgen wij simpelweg landelijk beleid. Het dragen van mondkapjes 
wordt verplicht en dat is een goede zaak, omdat de meeste winst in de 
strijd tegen het Coronavirus in de preventie en handhaving te behalen 
is. Vanaf de eerste les van het schooljaar heb ik in lokaal 215, wat de 
tafels betreft, gekozen voor een examenopstelling. Uiteraard om het fy-
sieke contact tussen de leerlingen onderling en dus de kans op besmet-
ting tot een minimum te beperken. Daarnaast heb ik zelf een face shield 
aangeschaft en ik heb deze vanaf les één van dit schooljaar gedragen. 

Wat vindt u van de maatregelen die de school neemt?
Ik ben heel blij dat we op het Bogerman het Coronavirus serieus nemen 
en dat we zoveel mogelijk doen om verspreidingen van het virus te 
voorkomen. Je moet er toch niet aan denken dat we weer dicht moeten 
en we lessen moeten geven via Teams? Volgens mij wil iedereen toch 
wel heel graag elkaar op school blijven treffen! Dus: houdt je aan de 
maatregelen! 

Hoe denkt u dat de toekomst eruit gaat zien voor scholen?
Of we open kunnen blijven wordt de komende weken spannend, denk 
ik, maar laten we er zelf in ieder geval álles aan doen om dit te bewerk-
stelligen, dus: handen ontsmetten bij binnenkomst (ook bij binnen-
komst van de les), ALLEMAAL een mondkapje dragen en de lokalen 
goed ventileren - extra trui aan! :)

Wat zou u willen zeggen tegen mensen die de regels niet goed op-
volgen?
Dráág dat mondkapje! Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Doe je 
het niet voor jezelf, doe het dan voor die ander, ook die ander buiten de 
school; je ouders, opa en oma…

Hoe denkt u dat de toekomst eruit gaat zien voor scholen?
Hoe de scholen er de rest van het schooljaar uit gaan zien, hangt erg af van hoe de af- of toename van de besmet-
tingen van dit virus zich ontwikkelt. Als de besmettingen de komende tijd nog flink oplopen, sluit ik niet uit dat 
we wellicht de helft van de klassen op school lesgeven en de andere helft via Teams thuis bedienen. Weten we het 
aantal besmettingen flink naar beneden bij te stellen, dan kunnen we de huidige situatie gewoon voortzetten. 
Kortom het is koffiedik kijken.

Wat zou u willen zeggen tegen mensen die de regels niet goed opvolgen?
Aan mensen die de regels niet goed opvolgen, zou ik willen vragen. Heb je in je familie-, vrienden- of kennissen-
kring geen ouderen die kwetsbaar zijn met betrekking tot het Coronavirus? Het is zaak om je verantwoordelijkheid 
met betrekking tot het naleven van de Coronaregels te nemen. Alleen gezamenlijk kunnen we het Coronavirus 
verslaan.

Naam: Mevrouw Haagsma
Vak(ken): Engels
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Bogerman App
Deze verheiligde versie van het Bogerman portaal is 
eigenlijk precies dat: een verheiligde versie van het 
Bogerman portaal. Alleen nu heeft deze versie van het 
portaal een puistje gekregen: berichten. Via deze Mes-
senger kun je nu berichten versturen naar je docenten. 
Een perfecte manier voor Bogerman om van Whatsapp 
af te komen, de Messenger die mentorklassen en ande-
re klassen eerst gebruikten. Helaas mogen mentoren 
niet meer via die applicatie met leerlingen communi-
ceren, ook al werkte dit geheel perfect en had vrijwel 
niemand hier problemen mee. Oké Bogerman. 

Hiernaast was er al aanbod van functies als Formulieren 
en Nieuws. Altijd handig om nog meer functies in een 
app te stoppen. Vooral als die app niets nieuws ople-
vert, maar probeert handig te zijn. 

Dag dag, MLOM
Leerlingen van het VWO merkten het meteen: hun 
roosters werden niet langer geteisterd door maatwer-
kuren. Na jaren klagen is het eindelijk gelukt ervan af te 
geraken. Het overgrote deel van de leerlingen was niet 
positief over het MLOM, dus de verandering is als een 
succes te beschouwen. Enkelingen waren echter wel 
teleurgesteld met deze plotselinge verdwijning. Een 
toelichting had zeker gemogen.

Het huiswerk staat…. waar? WAAR?
Jarenlang staat het huiswerk steeds ergens anders. 
Waar een aantal jaren terug Magister een mooie bloe-
menweide aan huiswerk was, is het nu een verdorde 
vlakte met af en toe een steppenroller. Nu is alles op 
It’sLearning te vinden. Geen leerling vroeg hierom, 
maar het is helaas wel zo. Ik had het liever toch weer op 
Magister gezien. Dus wat is de volgende stap, Boger-
man? Gaan we alles weer op Magister zetten, of blijft 
het It’sLearning? Laat het alsjeblieft niet de Bogerman 
App zijn. Alles behalve dat. Daar zou ik wel heel erg 
narrig van worden. 

Pluspunten
Laat ik voor de verandering, deze ene keer, wat positiefs 
zeggen. MLOM is niet geheel verdwenen, maar het is nu 
op het eerste uur. Daar ben ik zeer positief over, want 
dan kun je iets langer slapen of een extra les volgen. 
Het heeft ook wel weer zijn nadelen, maar het is een 
stap in de goede richting. Laten we hopen dat het Bo-
german soortgelijke stappen blijft zetten. 

Hallo beste mensen, welkom terug bij School Anabool. In deze rubriek ga ik, Jurre de Boer, te keer over wat 
voor kleine dingetjes beter kunnen op het Bogerman. Dit keer ga ik het hebben over de Bogerman App, de 
verdwijning van het MLOM-systeem en de verwarring rondom schoolapplicaties. 
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De nieuwkomer is de PNVD, de Partij voor Naastenlief-
de, Vrijheid en Diversiteit (klinkt exotisch). We beginnen 
bij het uitpluizen van het partijprogramma van deze 
nieuwe partij, wat natuurlijk iedereen die stemt, uit-
voerig leest. Interessante punten voor leerlingen onder 
de achttien zijn: het afschaffen van de leerplicht; het 
legaliseren van drugs, gokken en alcohol voor iedereen; 
het invoeren van stemrecht voor iedereen en kinderen 
in vrijheid opvoeden, waardoor ouderlijke macht ver-
andert in ouderlijke plicht. Dat klinkt zo gek nog niet. 
Achter deze standpunten worden echter de werkelijke 
wensen van de opkomende politieke partij verschuild. 
Namelijk: alle problemen waar je als pedofiel in Neder-
land tegen aan loopt, ongedaan maken.

De standpunten zijn niet bedacht om de jongere kie-
zers welwillend te stemmen. Het doel van de partij is 
kinderen meer rechten geven en hun ouders minder, 
zodat ze kinderen makkelijker kunnen lokken voor hun 
eigenbelang als pedofiel. De netgenoemde aantrekke-
lijke standpunten worden als snoepjes gebruikt om je 
te lokken in hun witte busje. Want wie verder leest in 
het partijprogramma van de PNVD, stuit op ietwat radi-
calere standpunten. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet bang 
om uit te komen voor hun wens om kinderpornografie 
te legaliseren. Geloof me als ik vertel dat ik de lijst kan 
aanvullen met een hoop gekkere dingen, maar ik denk 
niet dat de afdelingsleiders er erg blij van worden als ik 
deze bij hun naam noem. 

Het is onbegrijpelijk dat zo’n partij zich überhaupt in de 
politiek verkiesbaar kan en mág stellen. In Nederland 
hechten we veel waarden aan vrijheid van politiek, en 
dat is terecht. We leven immers liever in een democratie 
dan een tirannie. Het gevaar van dit systeem is echter 

dat morele grenzen vervagen. Waar houdt politieke 
vrijheid op en begint misbruik van het systeem? Dat zijn 
vragen die we onszelf moeten stellen om zulke fratsen 
in de toekomst te voorkomen.

Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Democratie is 
nodig om de rechten van mensen te waarborgen. Het 
geeft jou rechten, maar het eist ook een plicht. Demo-
cratie geeft jou inspraak, maar vraagt je ook om er op 
een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Dit be-
tekent dat je beseft waar je je stem aan geeft, maar ook 
dat je kritisch blijft, zodat de morele grenzen overeind 
blijven staan. Dit is dan misschien niet de les die je had 
verwacht, maar wel één die gegeven moet worden. 

POLITIEK 101

17

ACTUALITEIT

Wij, de redactie van de schoolkrant, vinden het schrijnend dat onze lezers niets over de politiek 
weten. Sommigen van jullie mogen binnenkort zelfs gaan stemmen, dus is het hoog tijd om jullie 
iets bij te leren. Toevallig is er kort geleden een nieuwe partij in het politieke spelletje mee gaan 
spelen. Een uitgelezen kans om de politiek eens van dichterbij te bekijken. 
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