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VASTE ZAKEN 

Week 8 - Overdreven 

Je hebt van die mensen die de hond even gaan uitlaten en dan meteen van alles meemaken. Het 

regende nog nooit zo hard, het was de hevigste storm sinds jaren of echt de allermooiste 

zonsondergang ooit. Het is wel handig om dat van te voren te weten; je neemt de verhalen bij 

voorbaat al met een korreltje zout. Stel dat die mensen ooit écht in de heftigste tornado aller tijden 

terechtkomen. Geen hond zal ze geloven… 

 

Profeten waren de ‘klokkenluiders’ in de Bijbelse tijd. Ze waarschuwden de mensen: 'Het gaat zo 

niet goed! Jullie vergeten te leven zoals God het wil. Jullie denken alleen aan jezelf, terwijl je 

geleerd is om te leven met God en voor elkaar.' Ach ja, hoe zou je zelf reageren als je iemand op 

straat tegenkwam die dat tegen je zei? Je zou ‘m misschien uitlachen. Je schouders ophalen en 

doorlopen. Zo’n vaart zal het toch niet lopen? Het lijkt wel aantrekkelijk om als profeet een 

uitverkorene van God te zijn, maar het is uiteindelijk een ondankbare taak die op je rust. 

 

In de bijbelrubriek 12+: angst vertekent je blik. Dat zie je bij de verkenning van het beloofde land. 

Koning Saul reageert overtrokken op David, dat bewijst David met een bijzondere actie. Fouten van 

anderen lijken altijd groter, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet. Jezus ergert zich aan 

overdreven muggenzifterij in het geloof. Prediker op zijn beurt waarschuwt mensen die al te 

rechtvaardig willen zijn. En profeten die rampspoed verkondigen, worden zwaar overdreven 

gevonden.  

 

 AGENDA 

   

  

PLANNING 2017-2018 

WO 21-feb toetsweek  
Aanmelding Rekentoets-maart 2018; cijferverbetering (voorlopige datum) 
15.00 rondleidingen voor nieuwe leerlingen en hun ouders (BES-POO) 

DO 22-feb toetsweek  
17.00-19.00 Open Dag Light  

VR 23-feb toetsweek  

  24-25 feb   

MA-VRIJ 26-feb t/m 2 mrt Voorjaarsvakantie 

  3-4 mrt Rekenen 2F, 3F  6 maart t/m 19 maart  
4-7 maart ELIOT Hongarije  
Examenklassen: de lessen Gd, Ma en BSM worden ingevuld als verplichte werk- en studie-
uren. LO-lessen gaan gewoon door. 

MA 5-mrt tto-2 excursie Engeland (VRD-KOS-STL) 
12.30-16.00 PISA onderzoek voor 50 leerlingen van lj 4 (geboren in 2002) 

DI 6-mrt tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  
Rekentoets 1e t/m 3e lesuur: H4a. Het 4e t/m 6e lesuur: H4b 
15.10 alle leerjaren inhalen toetsweek 2 



 

 

WO 7-mrt tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  
Rekentoets 1e t/m 3e lesuur: H4d en CTV5a. Het 4e t/m 6e lesuur: A5a. Het 7e t/m 9e lesuur 
H4i en H4c 
Biddag 

DO 8-mrt Rekentoets 1e t/m 3e lesuur: M3a en M3b. Het 4e t/m 6e lesuur M3c en M4. Het 7e t/m 9e 
lesuur H5a t/m f.  
tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  
19.00 informatieavond buitenlandreizen  
16.00-18.00 inschrijfmiddag 

VR 9-mrt tto-1 excursie Engeland  
tto-2 excursie Engeland  
Rekentoets 1e t/m 3e lesuur: H4f. Het 4e t/m 6e lesuur: H4e. Het 7e t/m 9e lesuur: A5b en V6 

 

  PERSONEEL  

  
Meneer Cimsit wordt co-mentor van CA2a ter vervanging van meneer Post. De meeste leerlingen 

uit deze klas kennen hem als docent Spaans. Mevrouw Visscher en meneer Cimsit zullen samen een 

verdeling van de taken van het mentoraat maken. We wensen de leerlingen van CA2a en deze twee 

docenten veel werkplezier met elkaar. 

 MEDEDELINGEN 

  

Inleveren profielkeuze leerjaar 3 havo, vwo en tto. 

  

De leerlingen uit leerjaar 3 van havo, vwo en tto dienen hun profielkeuzeformulier ingevuld en 

ondertekend uiterlijk donderdag 8 maart 2018 bij de mentor of de decaan te hebben ingeleverd. 

De mentoren zullen waar nodig en wenselijk de keuzes van de leerlingen met hen bespreken, mede 

aan de hand van de door de vakdocenten verstrekte adviezen zoals die in SOM te vinden zijn. 

Soms blijkt na 8 maart dat het wenselijk of noodzakelijk is om de profiel- en/of vakkenkeuze aan te 

passen. Dit kan tot uiterlijk 27 april 12.00 uur. 

 

Handige site voor studiekiezers én hun ouders. 

  

De Universiteit van Wageningen heeft in samenwerking met decanen en loopbaanbegeleiders en 

studenten een Blog gefaciliteerd waarop veel handige informatie en artikelen te vinden zijn over 

studiekeuze, studeren, studiepunten, een tussenjaar en nog veel meer. Het blog richt zich op 

studiekiezers die in de laatste twee jaar van de havo of het vwo zitten en hun ouders/verzorgers. Een 

aanrader! www.studiekeuzekind.nl 

  

Overigens wordt in het aangeprezen artikel van Ben Tichelaar op het Blog verwezen naar het 

vergelijken van HBO en WO instellingen middels "Keuzegids". Deze objectieve en betrouwbare gids 

kunnen alle onze leerlingen kosteloos inzien voor alle studies en niveaus middels hun account op 

https://comenius.dedecaan.net/ 

 

MasterClass Cognitie - voor vwo scholieren 

 

Cursus 

De UvA organiseert voor vwo scholieren die graag wat extra's doen een MasterClass Cognitie. 

Verdeeld over vier dagen krijg je colleges en ga je op excursies. 

 

Wat is denken eigenlijk? 

De term cognitie slaat op een scala geestelijke vermogens of functies zoals leren, taalgebruik, 

waarnemen, ruimtelijke oriëntatie, geheugen, bewegingscoördinatie, muzikaliteit en redeneren. Deze 

functies moeten niet opgevat worden als netjes afgerasterde modules die in zekere zin onafhankelijk 

van elkaar opereren. Taalgebruik en redeneren zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de 

http://www.studiekeuzekind.nl/
https://comenius.dedecaan.net/


 

 

geheugencapaciteit. Om deze functies te bestuderen worden technieken gebruikt uit o.a. de 

taalkunde, de filosofie, de logica en de psychologie. 

De Masterclass Cognitie wordt georganiseerd door het Institute for Logic, Language and Computation 

(ILLC) van de Universiteit van Amsterdam. De MasterClass wordt aangeboden binnen de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Geesteswetenschappen aan 

scholieren met niveau vwo 4 tot en met 6. Voor meer informatie klik je op deze link: 

http://events.illc.uva.nl/MasterClass/Cognitie2018/ 

 

Florian Dirkse gastspreker IBC 

 

Vorige week donderdag ontving h4i een bijzondere gastspreker. Zeezeiler Florian Dirkse kwam 

vertellen hoe hij zijn droom om de wereld rond te zeilen heeft laten uitkomen. In twee jaar zeilde hij 

met zijn beste vriend van Curaçao naar Amsterdam. Een boeiend en inspirerend avontuur vol 

natuurschoon en de strijd voor schone oceanen maar ook een verhaal over vriendschap, sponsoring, 

piraten, reflectie, noodweer en vooral doorzetten om je doel te behalen. Over zijn reis is een 

documentaire gemaakt (Zee, zout en zeilen  te zien via NPO-gemist) en het  boek The Green Miles 

geschreven. Van zijn boek staat een gesigneerd exemplaar in de IBC-vitrine om onder de leerlingen 

verloot te worden. 

 

 

   

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

  

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de 

periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden.  

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

http://events.illc.uva.nl/MasterClass/Cognitie2018/
http://www.comenius.nl/Lijstersingel

