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Inleiding
(door: R. van Oevelen, rector)

Wervingsactviteiten
De wervingsactiviteiten zijn voorbij. Die beginnen met een ‘Kijkje in de 
Keuken’ en eindigen met de ‘Open School’. Hopelijk kunnen toekomstige 
leerlingen en hun ouders nu een bewuste keuze maken. In Den Haag wordt 
daar een hoop tijd (en geld) aan besteed, er zijn immers veel scholen en 
alle scholen zijn afhankelijk van voldoende belangstelling. Het is een wat 
zenuwachtig proces met als apotheose de inschrijving. Gelukkig zien we 
ook nu dat de inschrijving gestaag vordert en dat we daar tevreden over 
kunnen zijn.

Vrijwillige bijdrage
Dit schooljaar kunnen alle buitenlesactiviteiten weer doorgaan en hebben 
we zelfs inhaalreizen georganiseerd. De buitenlesactiviteiten, die een 
vormende en verrijkende werking hebben, worden niet gefinancierd. We 
zijn dus afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage. Helaas merken we dat niet 
iedere ouder of verzorger de bijdrage betaalt, waardoor we geen 100% 
dekking hebben van de kosten. Mocht u nog wat termijnen open hebben 
staan, zou u die dan alsnog willen voldoen? Wij organiseren met veel 
plezier en passie heel veel extra’s, maar die kunnen in de toekomst alleen 
gehandhaafd blijven door uw bijdrage.

Oudernetwerk
Met behulp van ons oudernetwerk (u kunt zich nog steeds aanmelden 
via een mail naar mvdommelen@depopulier.nl) hebben wij een 
beroepenmarkt georganiseerd. Leerlingen gaan op 23 maart a.s. in 
groepjes in gesprek met ouders om meer te weten te komen over hun 
beroep. Dat maakt dat zij later een betere studiekeuze kunnen maken. De 
ouders die zich al eerder hebben opgegeven om van 19.30 tot 20.30 uur 
iets te vertellen en vragen te beantwoorden, zullen apart worden benaderd.

Tot slot...
De dagen worden langer en hier en daar komen de krokusjes al voorzichtig 
uit de grond. Wat mij betreft een fijne periode. Een periode ook waarin  ‘de 
prijzen worden verdeeld’.  We zien vaak in de lente dat de cijfers stijgen 
na de winterdip. Voor wie dat van toepassing is; met net dat beetje extra 
inspanning kun je toch opeens wel overgaan of slagen.

Leerlingen verblijden elkaar met Valentijn

Leerlingen op de fiets in Parijs tijdens 
inhaalreis voorexamenklas

Mavo 4 leerlingen tijdens hun trip in Londen

Entree Open School lyceum
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Afscheid conrector Thijs van der Voort
(door: T. van der Voort, ex-conrector 3 en 4 mavo)

Na anderhalf jaar in dienst te zijn geweest bij De Populier heb ik besloten 
om elders een baan te aanvaarden. Ik ga mijn loopbaan voortzetten in 
hartje Rotterdam.
In deze anderhalve jaar heb ik de school leren kennen als een kritische 
school met het hart op de juiste plaats. Kwaliteit en resultaat is waar iedere 
dag hard voor wordt gewerkt, met als gevolg een mooi eindresultaat. De 
term  ‘Samen doen we het beter’ is op De Populier geen loze term, maar 
wat mij betreft een lijfspreuk.
Ondanks dit alles heb ik in de Dunklerstraat niet gevonden wat ik zoek en 
daarom heb ik besloten om ergens anders mijn geluk te beproeven. Ik zal 
de school zeker uitwandelen met een goed gevoel over deze afgelopen 
periode. Ik heb veel geleerd de afgelopen tijd en heb mij altijd gesteund  
gevoeld door de vele betrokken en hartelijke collega’s. Niet alleen op zake-
lijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak ga ik wijzer de school uit.
Ik wil alle ouders bedanken voor het fijne contact dat we hebben gehad. 
U bleek een kritische, positieve en opbouwende ouder, altijd op zoek naar 
een oplossing. Wellicht kom ik u ooit nog eens tegen.
Graag geef ik het stokje over aan…

 
 

Nieuwe conrectoren op de mavo
(door: R. Mesman, conrector 3 en 4 mavo 
    & A. Bowier, conrector 1 en 2 mavo)

Onder het mom van ‘Samen doen we het beter’, hebben wij besloten elkaar 
aan u voor te stellen in deze ouderbrief.

Mevrouw Bowier over meneer Mesman
Ramon Mesman werkt sinds 1998 als docent geschiedenis en maatschap-
pijleer op De Populier. Sinds 2015 is hij decaan op de mavo. Zijn kennis en 
ervaring op de mavo brengen rust en overzicht met zich mee in de school. 
Ik ervaar Ramon als een opgewekte en oplossingsgerichte conrector en als 
een zorgzame collega. Ik vind het fijn dat ik iemand met zoveel expertise 
naast me heb staan, en hoop veel van hem te leren. 
Ramon heeft een zoon, Ryan, en woont in Ridderkerk. In zijn vrije tijd doet 
hij veel dingen samen met zijn zoon en gaan zij er samen regelmatig op uit. 
Hij loopt hard, houdt van films, zon, zee, strand en koken. 

Meneer Mesman over mevrouw Bowier 
Anouk Bowier heeft ruime ervaring in het onderwijs. Ze heeft haar sporen 
verdiend als zorgcoördinator en teamleider op diverse scholen in Den 
Haag. Haar vorige school was het Christelijk Lyceum Zandvliet waar ze 
sinds 2016 werkte. Ik ben blij dat ik zo’n lieve, vrolijke en ervaren kracht aan 

Leerlingen in de aula op de mavo

Thijs van der Voort neemt afscheid

Mevrouw Bowier en meneer Mesman tijdens 
de Open Dag

Meneer Mesman vertelt over profielen tijdens 
de informatieavond op de mavo
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mijn zijde heb. Haar openheid en doortastend vermogen zorgen ervoor 
dat het fijn is om met haar samen te werken. Anouk is woonachtig in Sche-
veningen met haar partner. Ze heeft twee dochters, Florianne en Amélie, 
en een wolk van een zoon, Sil. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen met 
de hond, sporten en koken.  

Het gezamenlijke doel van onze nieuwe conrectoren is om samen de mavo 
nog meer en nog beter over het voetlicht te brengen. Speerpunten zijn 
de ontwikkeling van de vakken Technologie & Toepassing en Economie & 
Ondernemen, het creeëren van de juiste ondersteuningsmogelijkheden op 
het gebied van ICT voor onze leerlingen en de verankering van loopbaano-
riëntatie in de organisatie. Ook de versteviging van het mentoraat en de 
Populierles staan hoog op de agenda. Samen met ons team willen Ramon 
Mesman en Anouk Bowier om de leerlingen heen staan, zodat zij kunnen 
worden wie ze zijn. Zij hopen u in de toekomst in levenden lijve te kunnen 
ontmoeten.

Personalia
(door: K. Janse, conrector organisatie) 

Mevrouw Treffers, een van onze docentes Frans, is met succes geopereerd. 
Verdere behandeling en herstel vergen echter nog de nodige tijd. Op het 
lyceum hebben we intern in vervanging kunnen voorzien. Mevrouw Janner 
neemt daar de honneurs waar. We zijn blij dat we mevrouw Mousa bereid 
hebben gevonden haar lessen op de mavo over te nemen.
Bij de sectie kunst hebben we twee nieuwe collega’s verwelkomd. 
Mevrouw Van der Burg vervangt mevrouw Doorduin die voorlopig helaas 
nog geen les zal kunnen geven. Mevrouw Drews is de opvolgster van 
mevrouw Ter Braak van wie we aan het eind van de open school afscheid 
hebben genomen.
Helaas is de heer Veen, docent Engels op de mavo, sinds eind januari 
niet in staat om te werken. We hopen dat hij na de voorjaarsvakantie zijn 
eindexamenklassen weer les zal kunnen geven. Ondertussen begeleidt 
mevrouw Westerduin deze klassen. Zijn andere klassen zijn overgenomen 
door mevrouw Céline van Eck.
Na de voorjaarsvakantie zijn er ook weer enkele docentwisselingen. De 
heer Van der Meij heeft buiten het onderwijs een baan aanvaard. Hij zal 
nog wel zijn 6e klas vwo naar het examen begeleiden. Door intern te 
schuiven met klassen hebben we een vacature gecreëerd van zes lessen 
natuurkunde in tweede klassen. De heer Luuk van Hees gaat deze vacature 
invullen.
De heer Mesman gaat na de voorjaarsvakantie minder lessen geven. 
Hij wordt immers de nieuwe conrector voor mavo 3 en 4. We zijn erin 
geslaagd de ontstane vacature intern op te lossen doordat verschillende 

Mavo fraai belicht voor de Open School

Leerlingen uit groep tijdens de Open School

Hartjes uitdelen op Valentijnsdag

Leerlingen aan de slag met een maakop-
dracht
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sectiegenoten bereid zijn wat extra lessen te verzorgen.
Na de derde toetsweek zullen enkele klassen een andere docent krijgen 
voor Engels of wiskunde. Mevrouw Westerduin gaat dan deels aan het werk 
op haar oude middelbare school. Ook nu weer is het ons gelukt door intern 
te schuiven de vrijgekomen lessen onder te brengen bij collega’s. 

Going Global met Edukans
(door: S. van de Koevering, conrector 2 t/m 6 vwo)

Van woensdag 22 februari t/m zaterdag 4 maart gaan onze docenten 
Edwin van Splunter, Ricardo Blok, Susanne van de Koevering en twee 
leerlingen, Delphine van Dam uit mavo 4 en Sophie van Leeuwen uit vwo 
6, namens De Populier naar Oeganda met de organisatie Edukans. Samen 
met een groep van 37 leerlingen en docenten van andere scholen uit heel 
Nederland, zullen wij daar meedraaien op een school om het onderwijs 
te helpen verbeteren. U kunt ons volgen via ons Instagramaccount 
goingglobal_2023 of via deze link op onze website. 
Bij terugkomst zullen we met z’n vijven een presentatie houden voor de 
hele school over onze ervaringen en over het belang van goed onderwijs 
voor iedereen. In juni volgt er een sponsorloop voor Oeganda om geld in te 
zamelen. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd op onze website. 

Leren met en van elkaar
(door: M. Sturing, conrector 3 t/m 5 havo)

“Leren voor nu en later”. Dit is de eerste pijler van onze visie waar wij 
dagelijks met alle docenten en alle leerlingen hard aan werken. Aan 
de hand van deze pijler wordt de volgende stap in het leven van onze 
leerlingen voorbereid. En dat leidt in bijna alle gevallen tot het behalen van 
een einddiploma dat toegang geeft tot die volgende stap.
In diezelfde visie staat ook dat wij, de docenten, het goede voorbeeld 
dienen te geven als het gaat om onze eigen ontwikkeling. Dit is op De 
Populier een vanzelfsprekendheid. Het devies van de rijksoverheid is “Een 
leven lang leren” zit al sinds jaar en dag in het dna van onze school. 
Op dit moment zijn onze docenten informatie aan het verzamelen over 
hun wijze van lesgeven. Ik denk dat uw kind daar de afgelopen weken wel 
iets over heeft gezegd in de trent van ‘Er zat iemand achter in de klas flink 
te schrijven’, of  ‘We moesten drie enquêtes over docenten invullen’. De 
leerlingenquêtes, de lesobservaties door en voor collega’s en de feedback 
horen allemaal bij de voorbereiding op de jaargesprekken. In de worden 
alle resultaten en worden afspraken gemaakt over waar de komende 
periode aan gewerkt wordt. Er wordt op De Populier dus heel wat geleerd 
door leerlingen én docenten.

Biologielesjes tijdens de Open School

Het team van Going Global

Voorlichtingsavond profielkeuze mavo

Mevrouw Van Der Wal bij technisch tekenen 
tijdens de Open School

https://de-populier.inactievooredukans.nl/
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Voorlichting profielkeuze
 
Voorlichtingsavond mavo
(door: R. Mesman, decaan & conrector 3 en 4 mavo) 

Inmiddels zijn de voorlichtingsavonden mavo/havo 2 en mavo 3 achter de 
rug. Wat was het weer fijn om de ouders fysiek in het gebouw te hebben. 
Vanwege corona was dit de afgelopen twee jaar niet mogelijk en moesten 
wij alles online doen. Gelukkig was dat dit keer niet nodig.
De opkomst was op beide avonden weer ouderwets groot; de hele trap 
zat vol. Belangstellende ouders van leerlingen uit mavo/havo 2 en mavo 3 
kregen een interessante en uitgebreide voorlichting over LOB (loopbaan- 
oriëntatie begeleiding) en alles wat hierbij komt kijken. Meneer Bontenbal 
en mevrouw Van Der Wal gaven uitleg over het vak Informatie Technologie 
en er werd informatie verstrekt over bliksemstages, vakkenpakketten en 
verschillende vervolgopleidingen. 
Mocht u deze avond verhinderd zijn geweest, dan kunt u uiteraard een 
nieuwe afspraak inplannen met de decaan.

Voorlichtingsavond lyceum
(door: M. van der Stel, decaan lyceum)

Gedurende deze periode van het schooljaar staat het maken van een 
profielkeuze voor veel leerlingen uit havo en vwo 3 centraal.
In de derde klassen zijn de leerlingen samen met hun mentor (en ouders) 
bezig met het maken van een juiste keuze. Wat wil je later worden? Welke 
studie wil je volgen? Wat past bij mij? Welke vakken kun je volgen in de 
bovenbouw? Allemaal vragen die een antwoord verdienen. 
Op de laatste dag van de toetsweek konden de leerlingen kennismaken 
met de “nieuwe vakken” in de bovenbouw: maatschappijwetenschappen 
(MAW), bewegen, sport en maatschappij (BSM), bedrijfseconomie (BECO) 
en natuur, leven en techniek (NLT).
Leerlingen uit vwo 3 gingen op donderdag 26 januari naar Leiden voor een 
profielkeuzedag. Alle leerlingen volgden een workshop over wiskunde.  
De vraag die centraal stond was: welke wiskunde past het beste mij: a, b of 
c? Leerlingen konden daarnaast kiezen uit verschillende workshops bij de 
Sterrenwacht, de Hortus of het Museum voor Volkenkunde.
De examenleerlingen zijn uiteraard druk bezig met de examens. Zij zullen 
ook aandacht moeten besteden aan het kiezen van een vervolgstudie. Zij 
moeten zich voor 1 mei inschrijven aan een hogeschool of universiteit.

Leerlingen uit groep 8 doen proefjes bij 
science tijdens de Open School

Het lokaal Frans wordt druk bezocht tijdens 
de Open School

Open musicalrepetities tijdens de Open 
School lyceum

Muziekoptredens tijdens de Open School op 
de mavo
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Groep 8 activiteiten
(door: Elia Visser, vwo 5) 

Het is belangrijk om achtste groepers te laten zien wat de middelbare 
school allemaal te bieden heeft en wat je allemaal te wachten staat als 
je eenmaal bij ons start in de brugklas. Tijdens de Open School heb ik 
de leukste dingen van De Populier laten zien en verteld hoe leuk de 
middelbare schooltijd zal zijn. Als je zelf enthousiast bent, dan worden de 
nieuwe brugklassers dat vanzelf ook!
Ik vind het ontzettend leuk om leerlingen uit groep 8 enthousiast te maken 
om voor De Populier te kiezen en volgens mij is dat dit jaar weer erg goed 
gelukt tijdens de Open School. Het was heel druk en de sfeer was goed. 

(door: Jayde van ’t Hull, mavo 1)
Ik heb dit jaar veel geholpen met activiteiten voor leerlingen uit groep 8. 
Zo zijn er lesmiddagen georganiseerd waarbij de leerlingen een van de 
stromen of een algemeen programma konden volgen. Ik heb toen bij de 
cultuurstroom geholpen. De groep werd verdeeld, de ene groep begon 
met cultuur om mixed-media portretten te maken, de andere groep begon 
bij biologie. Na de pauze is er gewisseld. Ook heb ik geholpen met het 
rondleiden tijdens de Open School. Samen met ouders en kinderen ben ik 
langs de verschillende ruimtes door de school gewandeld. Ik heb dit heel 
leuk gevonden, en hoop dat veel leerlingen zullen kiezen voor De Populier.  
Het is echt de leukste school van Den Haag!

Leerlingactiviteiten
(door: M. Greeven, docent Frans)

Op het moment dat de vorige Ouderbrief op vrijdag 23 december in uw 
electronische postvak werd afgeleverd, zaten onze leerlingen uit mavo 4 in 
de bus op weg naar huis. Traditiegetrouw hebben zij voor de kerstvakantie 
drie dagen in Londen doorgebracht waar zij met enkele leraren o.a. een 
tochtje over de Thames gemaakt hebben, de London Eye en Covent Garden 
bezochten en de musical The Lion King bijwoonden. Het was weer een 
geweldige reis waar we tijdens de pandemie van de afgelopen twee jaren 
alleen maar van konden dromen. 
Voor alle thuisblijvers, stond er de afgelopen weken o.a. een bezoekje op 
het programma aan verschillende kunstmusea. Zo gingen de leerlingen 
uit klas 1 naar het Mauritshuis, bezochten de leerlingen uit mavo 3 het 
Kunstmuseum en brachten de leerlingen uit havo en vwo 3 een bezoekje 
aan het Literatuurmuseum. Zoals u zult begrijpen, werden er niet alleen 
stilzwijgend boeken en schilderijen bekeken. Uiteraard werden de 
leerlingen op kunstzinnige wijze uitgedaagd om de grootmeester in 
zichzelf te ontdekken.  

Leerlingen uit havo en vwo 3 in de  
escaperoom in het Literatuurmuseum

Leerlingen met het vak KUA in de Koninklijke 
Schouwburg bij de opera Don Quichot

In het Koo leren Leerlingen met het vak KUA 
de theorie te verbeelden

Generatie aan zet, MEP, in de aula van het 
lyceum
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Leerlingen uit vwo 4 stonden op 25 januari voor een geheel andere 
uitdaging. Zij deden dit jaar voor het eerst mee aan MEP, wat staat 
voor Model European Parlement. Onder leiding van Generatie aan Zet, 
twee docenten en een aantal heel enthousiaste leerlingen uit vwo 5, 
debateerden onze leerlingen op provinciaal, nationaal en internationaal 
niveau over actuele Europese kwesties. Het bleek een groot succes!
Nog meer lezen over onze actviteiten? Kijk dan op onze website bij Actueel. 

Kunstweek
(door: M. Scheper, docent kunst)

Op 13 maart starten we met onze allereerste echte KUNSTWEEK! De 
pauzes zullen worden gevuld met verschillende supergave, kunstzinnige 
activiteiten; muzikale sessies, interventies van Theater Artemis, beeldende 
kunstsessies en dansoptredens. 
We hebben een gevarieerd programma voor beide locaties. Een aantal 
lessen zal meer dan anders in het teken staan van kunst en de gymzaal zal 
drie dagen omgetoverd worden tot expositieruimte. 
Op dinsdagavond 14 maart en woensdagavond 15 maart is er Podium 
Bovenbouw. Dit is een avond waarop onze eindexamenleerlingen kunst 
muziek en kunst beeldend hun talenten laten zien. Dit vindt elk jaar plaats 
in de aula en in de gymzaal van het lyceum gebouw. De ouders en/of 
verzorgers van deze leerlingen krijgen hiervoor een aparte uitnodiging 
toegestuurd via Magister.
Op donderdag 16 maart zijn er optredens van onze leerlingen bij Podium 
Populier. Als vanouds, met spetterende en ontroerende optredens van 
leerlingen uit allerlei leerjaren. 
Ontdekken doen we samen, net als plezier maken om later unieke en 
waardevolle herinneringen op te kunnen halen.
 

MR-verkiezingen oudergeleding
(door: R. van Peursen, docent klasieke talen en voorzitter MR)

De Populier heeft, net als elke andere middelbare school, een 
medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’). De MR heeft tot taak om het 
beleid van de directie nauwkeurig te volgen en om hierover gevraagd of 
ongevraagd adviezen te geven. Op sommige onderwerpen heeft de MR 
een wettelijk instemmingsrecht. De MR van De Populier vergadert ongeveer 
6 keer per jaar, doorgaans ’s avonds, om met de rector plannen van de 
schoolleiding te bespreken.

Oefenen met de band voor Podium Populier

De eindexamenexpositie kunst beeldend van 
vorig schooljaar

Leerlingen uit vwo 5 lopen een architectuur-
route door de wijk

Leerlingen uit mavo 2 krijgen les op het ROC 
Mondriaan

https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
https://depopulier.nl/mavo/nieuws/
https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
https://depopulier.nl/lyceum/nieuws/
https://depopulier.nl/mavo/nieuws/
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De MR van De Populier bestaat uit 8 leden, te weten vier 
vertegenwoordigers namens het personeel, twee namens de ouders en 
twee namens de leerlingen. Van de twee zetels van de oudergeleding is één 
zetel bestemd voor een ouder van onze lyceum-leerlingen (Populierstraat), 
de andere zetel voor een ouder van onze mavo-leerlingen (Dunklerstraat).
De huidige vertegenwoordiger van de lyceum-ouders, mevrouw Perihan 
Top, heeft haar huidige termijn van drie jaar voltooid. Zij wil graag haar 
werkzaamheden voor de MR voortzetten in een nieuwe termijn en heeft 
zich hiervoor herkiesbaar gesteld. Maar vanzelfsprekend is het voor 
andere ouders mogelijk om zich eveneens kandidaat te stellen. Het staat 
u vrij dit te doen, als u een ouder bent van een lyceum-leerling en bereid 
bent om schriftelijk te verklaren dat u doel en grondslag van onze school 
respecteert. 
Wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de MR-oudergeleding, kunt u dat 
doen door een e-mail van die strekking te sturen naar: mr@depopulier.nl. 
Vermeld bij uw kandidaatstelling alstublieft uw naam, uw telefoonnummer 
en naam & klas van uw kind(eren) bij ons op school. U wordt tevens 
verzocht om een stukje tekst te schrijven waarin u zich voorstelt en waarin 
u toelicht waarom u zich kandidaat stelt als lid van de MR. Dit stukje zal 
gebruikt worden bij informatie die naar de ouders gaat wanneer we 
tot verkiezingen overgaan. Het bijvoegen van een (pas)foto van uzelf is 
niet verplicht, maar wel aanbevolen. Uw kandidaatstelling moet uiterlijk 
maandag 13 maart 2023 bij ons binnen zijn.
Als u naar aanleiding van deze oproep vragen heeft, neemt u dan contact 
op met de heer drs. C.J. van Peursen, voorzitter van de MR, per mail te 
bereiken via mr@depopulier.nl of telefonisch via de school. 

DELF diploma-uitreiking
(door: Lara Nas, vwo 6)

Het DELF diploma is een heel prestigieus en geliefd diploma. Het laat zien 
dat je de Franse taal op een bepaald niveau beheerst. Het heeft voordelen 
voor je toekomstige studie, of het nou in Frankrijk of in Nederland is. 
Het begon voor mij toen de derde klas eindigde. Ik kreeg namelijk in de klas 
te horen over het programma. Zelf was ik heel erg aan het twijfelen, want 
het vergt wel al wat extra tijd. Uiteindelijk heb ik het toch gekozen. Ik dacht 
eigenlijk gewoon, waarom niet? Het is een onwijs mooie
taal en ik beheerste het al een beetje.
Als je DELF kiest dan heb je 1 keer per week een lesuur, de rest is zelf 
studie. In die uren zelfstudie bereid je de volgende les voor en maak je het 
schriftelijke huiswerk. Tijdens de lessen op school hebben we ons vooral 
voorbereid op onze mondelinge vaardigheid. 
DELF wordt meestal afgerond in één jaar, echter zaten wij nog in de corona 
periode en kregen veel online les. Dat is ook de reden waarom wij als DELF 
klas besloten hadden om onze examens een jaar te verschuiven.

Klas 3 aan de slag met een praktische  
opdracht in het Literatuurmuseum

.... in de kamer van mevrouw Van Der 
Koevering

Leerlingen in gesprek met mevrouw  
Veldhuis-Breukelman tijdens de pauze 

Leerlingen nemen hun DELF diploma in 
ontvangst
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De volgende ouderbief ontvangt u rond 20 april 2023. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: ouderbrief@depopulier.nl
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   Bezoek ook onze website: www.depopulier.nl

Ouderbrief - 9

Prettige voorjaarsvakantie!

Het tweede jaar hebben we ons volle bak gefocust op het examen, dat in 
juni plaats vond. Het examen bestaat uit 4 onderdelen: schrijven, spreken, 
luisteren en lezen. Schrijven, lezen en luisteren vinden op school plaats 
en het mondeling op het Haganum. Om het lezen, luisteren en schrijven 
te oefenen hadden we genoeg oefenmateriaal in ons werkboek, voor het 
spreken moesten we echter zelf heel veel gaan oefenen. Ik weet bijna wel 
zeker dat we elke les minimaal dertig minuten Frans hebben gesproken 
met elkaar. Het begon eerst met jezelf voorstellen en het breidde zich uit 
tot uiteindelijk een stukje tekst lezen en daar je mening over uiten.
Ik heb dit programma gekozen, omdat het je de mogelijkheid geeft om 
je Frans echt goed te bevorderen. Daarnaast heeft het natuurlijk ook een 
mooi plekje op je CV. 
Ik kon begin derde klas echt nauwelijks Frans spreken. Nu kan ik zonder 
moeite een gesprek met mijn docent Frans voeren. 
Op dinsdag 21 februari hadden we de diploma-uitreiking. Alle studenten 
die het diploma van DELF gehaald hadden, kregen hun diploma 
overhandigd door de conrector van het vwo, mevrouw Van De
Koevering. Deze diploma-uitreiking gaf mij echt een trots gevoel. Ik ben 
heel trots op mijzelf dat ik iets behaald heb wat zo een enorme waarde 
heeft. 
Alle extra tijd die ik in dit examen heb gestopt, is het allemaal
waard geweest. Ik raad het daarom ook echt iedereen aan. Als je het gevoel 
hebt dat je de Franse taal al een beetje beheerst, of de taal heel leuk en 
mooi vindt of gewoon wat extra uitdaging wilt, dan is dit het programma 
dat bij je past!

Repetitieweekend voor de musical van april

Musicalposters in het schoolgebouw
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