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Laatste nieuws voor ouders en leerlingen van het VeenLanden College 

Oh kom er eens kijken….. 

 

 

In  deze Focus  

onder andere :  

• Insectenhotels voor thuis en op 

school 

 

• Gesprek met Henk Ligthart 

 

• MakerSpace is klaar! 

 

• Nieuws uit de musicalgroep! 

 

• In de Sportklas… 

 

• Preventie alcohol, drugs en gamen 

 

• Klankbordgroep ouders 

Hoe dit verhaal verder ging,  

zie pagina 20... 
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Henk Ligthart 
klapt uit de  

school !  

Helaas blijft Corona het leven op school bepalen. 
Met het aanscherpen van de quarantaine-regels 
zijn er nu ook docenten thuis die vanwege hun 
zieke kinderen in quarantaine moeten blijven. 
Ook zijn er docenten die 24 uur op de uitslag van 
hun test moeten wachten. 
“We lossen het wel weer op”, verzucht rector  
Henk Ligthart, alleen zou je zo graag eens enige 
stabiliteit willen zien in het dagelijkse school-
leven.” 
Voorlopig voorspellen de oplopende besmettings-
cijfers weinig goeds en blijft het een kwestie van 
dagelijks brandjes blussen, invallers zoeken en 
pijnlijke beslissingen nemen.  

 Zoals de Techniek Driedaagse van TechNet Amstel en 

Venen, die dit jaar voor de vijfde keer zou plaatsvinden. Deze is 

helaas geannuleerd. Op de Techniek Driedaagse kunnen 3.500 

leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas uit de gemeenten De 

Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer technische 

workshops volgen onder leiding van meer dan honderd lokale 

ondernemers.  

Henk is nauw betrokken bij de organisatie: “We waren er gewoon 

emotioneel van tijdens de bewuste vergadering toen dit besluit 

werd genomen, maar we kunnen het risico niet nemen. Er is een 

grote groep trouwe vrijwilligers betrokken, veel scholen en lokale 

bedrijven. Het virus is nadrukkelijk aanwezig op de basisscholen 

en uit de rest van het onderwijsveld zijn de berichten ook niet  

positief. We hadden geen keus.” 

 Maar er zijn ook lichtpuntjes. De MakerSpace is  

opgeleverd en het is een prachtige ruimte geworden. Op de  

muren is technisch behang aangebracht, er is een Mondriaan 

wand, een keur aan technische apparatuur en mooie meubels. 

“Voor onze leerlingen is het al in gebruik,” aldus Henk, “maar het 

is natuurlijk wel de bedoeling dat het op den duur een rol gaat 

spelen in de hele regio. We willen bijvoorbeeld basisscholen gaan 

uitnodigen, daarvoor is ook ruimte gemaakt in het rooster. Er is 

iemand aangesteld door TechNet Amstel en Venen en STO (Sterk 

Techniek Onderwijs): Matthijs van der Hoorn, die de activiteiten in 

de MakerSpace gaat coördineren.  
We hopen de MakerSpace Amstel en Venen in januari officieel 
te kunnen openen en dan zal ook meer duidelijk worden welke 
betekenis dit prach ge project gaat krijgen in de regio.” 
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Maar er is meer bekend geworden deze week. “We hebben 

gelukkig op tijd besloten al onze buitenlandse reizen te annu-

leren en te vervangen met een binnenlandse reis. Daar zat 

veel druk op, want we zijn natuurlijk niet de enige school die 

dit heeft bedacht. De accommodaties in Nederland zitten 

propvol, heb zelfs nog op vrijdagavond laat contracten gete-

kend om zeker te zijn van een plek, maar het is gelukt. Ook 

atheneum 5 gaat mee met klas 4 dit jaar. Zij hebben het vorig 

jaar gemist en zitten nog niet in hun eindexamenjaar. Zo kun-

nen we het een klein beetje goed maken.” 

 Met de ondernemersgeest gaat het ook goed op 

school. Zo zijn er plannen voor een International Business-

class in havo 4 met het jaar daarop ook in havo 5. De beden-

kers, twee ondernemende docenten economie doen binnen-

kort een pitch hierover voor de Medezeggenschapsraad en 

hopen op groen licht. Aan enthousiasme en plannen is geen 

gebrek op school. 

Ook wordt in de wandelgangen gefluisterd dat een leerling uit 

atheneum 4 na het volgen van een workshop beleggen op 

school, gegeven door Peter Abma van OHV Vermogensbe-

heer, op nummer 1 staat in het RTLZ-beursspel. Henk: “We zijn 

trots, want we hebben gewoon een financieel genie op onze 

school. Deze jongen kan straks overal werken.”  
 Er zijn meer gebeurtenissen op school die trots maken. 

Zo heeft het gepersonaliseerde onderwijs in Vinkeveen een 

audit gehad en die was buitengewoon positief. Henk: “Het 

onderwijs is goed ontwikkeld en de audit was heel positief 

over de wijze waarop de leerlingen worden gecoacht, daarin 

zijn grote stappen gemaakt. Er zit een groep mensen die echt 

iets met het onderwijs willen maken. Ook ik werd geïnter-

viewd en dan vragen ze hoe ik weet dat het onderwijs in Vin-

keveen goed is. Ik ben al vijftien jaar rector en daar ontwikkel 

je dan toch een neus voor. Ik kom een paar keer per week in 

Vinkeveen en spreek de mensen: ik kan het gewoon ruiken,” 

lacht hij.  

“We hebben natuurlijk ook tips gekregen om verder te verbe-

teren. Ik vind zo’n audit echt een cadeau voor de mensen die 

er werken. Je haalt er zoveel uit.”  

 

 Vind zoiets ook in Mijdrecht nog plaats? “Dat zou ik een 

heel goed idee vinden, in Vinkeveen gebeurde het vanuit 

Kunskapsskolan, waarop het onderwijs in Vinkeveen gestoeld is. 

We hebben wel altijd met andere Ceder-scholen een visitatiere-

geling gehad, maar dat is door de pandemie op dit moment ook 

niet verstandig. We hopen dat gauw weer op te pakken, want het 

is een geweldig middel om te kijken waar je staat met je onder-

wijs. In Mijdrecht wordt het coachen ook steeds belangrijker in het 

onderwijs met de driehoeksgesprekken. Het mentoraat is niet 

meer te vergelijken met een aantal jaar geleden, steeds meer 

gaat de aandacht naar de inhoud. Dat is prettig voor leerlingen 

en ouders. Positieve feedback, daar kunnen leerlingen wat mee. 

Vind het wel jammer dat we niet echt kunnen kijken of de resulta-

ten ons gevoel bevestigen dat we het goed doen met ons onder-

wijs. Door corona zijn ook alle resultaten momenteel relatief.  

 We naderen het einde van ons gesprek, voor Henk staat 

vanavond nog de vergadering met de ouderraad op het pro-

gramma. “Het gaat nu vaak over lesuitval, dat vind ik jammer, 

want we doen ons stinkende best en er wordt veel inspanning 

geleverd alles iedere dag op te lossen. Maar ja we worden inge-

haald door de huidige situatie, de coronamaatregelen en de be-

smettingen. Uiteindelijk begrijpen ouders dat best en het is ook 

goed om onze zorgen te delen zo nu en dan.”  
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Eén dag bij je ouders werken, hoe leuk is dat? Even kijken wat zij 

de hele dag doen. Donderdag 11 november kon dat. 

De leerlingen vonden het in het begin wel een beetje raar en 

spannend, maar al snel hadden de meeste leerlingen er wel 

enorm zin in. 

Een dag meelopen bij een restaurant, hondenuitlaatservice,  

advocatenkantoor, verzorgingstehuis, laboratorium, kledingzaak, 

staalfabriek, basisschool, dierenarts, kinderdagverblijf, een Cesar  

therapeut, er was veel te beleven. Eén leerling kon zelfs een dag 

meelopen bij de televisie en die dag werd het programma 

“Splinter” opgenomen. Fantastisch! 

Op school werd het voorwerk gedaan, de coaches werden op de 

hoogte gehouden door de leerlingen waar ze naar toe gingen, en 

wat ze die dag gingen doen. De andere opdracht was een foto-

rapportage maken en een interview afnemen.  

Hier laat Lieke zien aan de hand van haar fotoverslag hoe ze het 

heeft gehad op haar snuffelstage.  

De foto's zeggen genoeg!   

Roos de Lang 

Coach klas GO2D 

SNUFFELSTAGE 

Hoe gaat het met onze leerlingen in, 

na, tijdens deze coronatijd? 

Onze conrector Onderwijs, Annemieke Schutte, houdt de vinger 

wat dat betreft aan de pols.  

“Met een groot deel, zo’n 70%, gaat het goed mee. Zij ervaren 

geen achterstanden. Van de 30 % waar onze aandacht nu naar 

uitgaat, zie je een groep die achterstanden heeft opgelopen bij 

bepaalde vakken. Voor wiskunde, scheikunde en beeldende  

vorming (kunstgeschiedenis) zijn er nu extra lessen opgestart.  

Na de proefwerkweek gaan we evalueren of er meer nodig is. 

Er is ook een klein groepje leerlingen die angst ervaart of het 

moeilijk vindt om naar school te gaan. Zowel mentoren als ons 

zorgteam werken samen met leerlingen en ouders om tot  

oplossingen te komen.”  

Een economietoets.. 
 Maar waarom heeft hij ze 

nou niet echt genoemd? 
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Insectenhotels voor thuis en op school… 

Technische biologen zijn ook nodig!          Annuska Sprengers, docent Techniek 

Op vakantie geweest? Heeft u de voorruit van uw auto moeten 
schoonmaken omdat er insecten op zaten? Wij vonden er bijna 
geen op de ruit van onze auto. Dat komt omdat het niet goed 
gaat met de insecten in Nederland en Europa.  
 

De secties Biologie en Techniek werken nu samen aan een  

project om daar wat aan te doen! Insectenhotels bieden insecten 

een veilige schuilplaats om te overwinteren of te verpoppen.  

Door meer van dit soort schuilplaatsen aan te bieden leveren ze 

een bijdrage aan een oplossing. Bij techniek maken leerlingen 

zélf insectenhotelletjes, voor thuis of op school.  

Voor school hebben die een standaard maat, en deze worden 

straks rondom school opgehangen. 

Bij het vak biologie leren de leerlingen meer over het nut van  
insecten, en waarom die hotels zo'n belangrijke factor zijn in het 
verbeteren van de insectenpopulatie. 
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De MakerSpace Amstel en Venen is dit jaar als aanbouw tegen 
het VeenLanden College in Mijdrecht gebouwd. Samen met  
Technet Amstel en Venen hebben we er een prachtige ruimte van 
gemaakt, waarbij een belangrijk deel van de inrichting  
gesubsidieerd is door een ‘MKB-deal’ en de Stichting Sterk  
Techniek Onderwijs.  
Na de vakantie hebben we keihard gewerkt om de inrichting, de 

machines en het magazijn op orde te krijgen. Inmiddels wordt er 

al volop lesgegeven, waarbij het leuke is dat leerlingen uit andere 

lessen altijd welkom zijn om iets in de Makerspace te maken. 

Daarbij worden ze geholpen door andere leerlingen, en geven we 

handjes en voetjes aan het ‘leren aan elkaar’ waar we in de  

MakerSpace op in willen inzetten. 

Zo hebben twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam 

samen met leerlingen een datacenter opgezet met de oude  

servers (van KBA automatisering en school zelf), en geven ze les in 

het opzetten van Databases en in praktische AI (Artificial Intelligen-

ce) vaardigheden.  

Samen met Technet Amstel en Venen worden technieklessen voor 

bassischool leerlingen aangeboden. In de toekomst zullen er nog 

meer partijen van buiten van de MakerSpace gebruik kunnen ma-

ken. Zo bezien is de MakerSpace Amstel en Venen nog lang niet 

klaar, we zijn pas net begonnen. 

 

Annuska Sprengers 

Docent Techniek 

 

 

Voor onze leerlingen geldt natuurlijk: wil je iets 3D printen, laser-

snijden, of met de CNC maken? Wil je een videofilm opnemen met 

het greenscreen? Of leer je liever grafische ontwerpen met een 

tekentablet in het Adobe universum? Kom eens langs!  

Het kan allemaal in de MakerSpace. 

MakerSpace Amstel en Venen is klaar? 
We zijn nog niet klaar, we zijn pas nét begonnen! 

6 
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Klas 2 vrolijk en 
actief bij het  
wilgenknotten! 
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De afgelopen tijd is het dansen in  nabijheid van en met anderen 
nauwelijks nog mogelijk. Bij mij wringt dat best wel op zijn tijd. 
Ik ben een  liefhebber van dansen en naar dans kijken. Jarenlang 
heb ik gewerkt als professioneel dramaturg op het gebied van 
dans. Ik heb het voorrecht gehad om met prachtige dansers uit 
binnen- en buitenland te mogen werken.  
 Dans zie ik als een samensmelten van het hoofd met het 

lichaam. Het verbinden van de linker- en de rechterhersenhelft. 

Dansen geeft mij een gevoel van verbondenheid en eenheid. Om 

die reden dans ik dan ook af en toe door de woonkamer met me-

zelf. Improviseer ik dansmoves op muziek. Vaak knap ik er hele-

maal van op. Door het gemis en verlangen naar dans kreeg ik het 

idee om dans als thema centraal te stellen in de klassen beelden-

de vorming en kunstklas. Tja, het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan! En een beetje meer beweging in de klas op zijn tijd kan geen 

kwaad. 

 In de reguliere lessen werkten we vanuit het schilderij ‘ De 

Dans’ van Matisse. In dit schilderij vormen vijf grote rode figuren 

met elkaar een danskring. Ze steken af tegen het felle groen van 

de grond en het heldere blauw van de lucht. Al spelenderwijs kwa-

men ook de verschillende kleurcontrasten om de hoek kijken. 

 De leerlingen fotografeerden elkaar op het schoolplein van 

top tot teen in verschillende poses en aangezichten. Zo werd de les 

beeldende vorming ook nog eens lekker fysiek en bewegelijk. Ver-

volgens heeft iedere leerling de poses van zichzelf uitgeknipt en 

opgeplakt in een ellips. Een danscirkel gecreëerd waarin je als het 

ware met jezelf in verschillende poses in een kring  staat te dan-

sen. Het moet toch niet gekker 

worden wel?  

  

Dansen op papier... 
door Jeroen Fransen, docent beeldende vorming 

 De collages met de dansfiguren werden overgetrokken op 

een groter vel. Vervolgens werden de typische kleuren van Matisse 

gebruikt om de vlakken te beschilderen. Een verschil met Matisse is 

dat de cirkels meerdere keren terugkomen waardoor de ruimtelijke 

suggestie begint te wankelen en de compositie iets dynamischer 

werd. Een soort duizelende werking ontstaat. De dansers lijken 

tegelijkertijd op ooghoogte te staan, soms reusachtig af te steken 

tegen de horizon of te vliegen. Op meerdere plekken tegelijk te zijn. 

Op papier kan alles! 

 In de kunstklas ben ik dieper  op het thema dans ingegaan. 

We  begonnen eerst eens om verschillende choreografieën te be-

kijken. Denk aan dansgezelschappen zoals Het Nederlands Dans 

Theater, Mats EK, en Pina Bausch. De leerlingen schilderden vervol-

gens mensfiguren in lege ruimtes, solo’s en duetten. Ze bestudeer-

den lichaamshoudingen, verhoudingen en schildertechnieken. 

Uiteindelijk schilderden de leerlingen  hun eindwerk met plakkaat-

verf waarin de dansposes van het papier afspatten.  

 Mijn hart maakt een sprongetje van geluk en bewondering 

als ik hun werk bekijk.  Dansen op papier en hup zo in je verbeel-

ding. Alleen of in de groep  en zo van het vel af de wijde wereld in.  

Je knapt er zo van op om te blijven bewegen! Vergeet het niet. 
   8 
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De leerlingen in de Kunstklas hebben beschreven hoe zij de 
kunstklas ervaren. Wat het met ze doet om een uurtje in de 
week extra verdieping te krijgen. Hieronder een aantal van 
hun reacties. 
 
Ik ben in de Kunstklas gekomen omdat ik het leuk vind om te 

schilderen en tekenen. In de Kunstklas is er een gezellige sfeer. Ik 

heb nu ook geleerd hoe je het beste een lichaam kunt teke-

nen. We schilderen nu vooral dansende mensen.  

Indy  
 

Kunstklas :) 

De Kunstklas vind ik altijd leuk, omdat ik tekenen en schilderen en 

gewoon creatief bezig zijn superleuk vind. In de Kunstklas leer je 

ook gelijk over kunst. Bijvoorbeeld over een bekende collage-

kunstenaar Hanna Hoch. De sfeer in de Kunstklas is altijd wel 

gezellig en je kunt lekker kletsen terwijl je aan het werk bent. Ook 

leer ik heel veel dingen, zoals hoe je een poppetje moet tekenen. 

In de les zijn we bezig met kijken naar een dans, het filmpje op 

stop zetten en dan de dansers tekenen in de houding waarin ze 

staan. Terwijl je lekker bezig bent loopt de Kunstklas leraar altijd 

rond om tips te geven of juist een compliment. Ik vind  de Kunst-

klas vooral leuk omdat ik lekker creatief bezig ben. 
Kyra  
 
Bij de Kunstklas kan ik na een drukke schooldag even ademha-

len. Je bent even bezig, gewoon met jezelf, terwijl iedereen om je 

heen ook tekent of schildert. Dat geeft mij rust. En het is natuurlijk 

hartstikke leuk. Ik leer verschillende technieken, zoals collages, 

houtskool, verschillende verftechnieken… 

Ik vind het heel fijn om een uurtje kunstklas te hebben in de week, 

want zowel voor mij, als andere creatieve mensen is alleen beel-

dende vorming niet genoeg! 
Sam 

9 



10 

Mijn naam is Menno Hijdra en sinds dit jaar ben ik samen met  

Manon Bergervoet anti-pestcoördinator (APC) op het VeenLanden 

College. Ik wil me graag even aan u voorstellen. 

 Van huis uit ben ik een psychobioloog en houd ik me  

bezig met het verklaren van gedrag. Een middelbare school met 

jonge mensen in de leeftijd 12-18 jaar, is voor mij in dat opzicht  

interessant, maar het geeft me vooral veel energie. Al 11 jaar coach 

ik leerlingen met als doel ze te ondersteunen en steviger te maken 

in hun autonomie, competentie en in hun relatie tot anderen. Ik heb 

dit in allerlei vormen gedaan waaronder ook als trajectbegeleider, 

coach nieuwe docenten en stagebegeleider LIO. Naast APC ben ik 

nu voornamelijk biologiedocent, maar ook mentor en geef ik faal-

angstreductietrainingen.  

 We hebben het stokje overgenomen van Eline van Kooperen 

en hebben de intentie haar werk met veel enthousiasme voort te 

zetten. We willen bijdragen aan een klimaat waar betrokkenheid, 

acceptatie van en begrip voor elkaar zorgen voor een minimale 

hoeveelheid pestincidenten. Kortom, een school met leerlingen die 

zich geaccepteerd voelen, gelukkig zijn en zich ‘thuis’ voelen.  

 De mentor zal ook in pestincidenten altijd het belangrijkste 

aanspreekpunt zijn. Op de achtergrond zullen wij ondersteunen, 

richting geven en adviseren, maar weet dat u in geval van  

signalen bij uw kind, bij vragen of voor tips altijd bij één van ons 

terecht kan.  

Menno Hijdra  

Contact opnemen: 
Menno Hijdra via e-mail: hdr@hetvlc.nl;  en 

Manon Bergervoet  via e-mail : bgvm@hetvlc.nl 

Anti-pestcoördinatoren... 

 
 

 

 

Met genoegen kunnen we meedelen dat de verkoop in de kantne Mijdrecht weer open is.  

Bovendien gaat vanaf volgende week dit na lange tijd ook weer starten in Vinkeveen.  

Maar eerst heeft de Ondernemersklas in Vinkeveen leven in de kantine geblazen met de  

verkoop van panini’s op woensdag 1 december en heeft de Ondernemersklas in Mijdrecht 

panini’s gemaakt voor de docenten, die zij van tevoren konden bestellen. 

Beide acties waren een groot succes. 

Maar de kantines zijn nu dus weer in handen van een cateraar. 

Er is afscheid genomen van de oude cateraar en er is voor een nieuwe samenwerking gekozen 

met een lokaal bedrijf “de Buurvrouw”.  

Er is keuze uit een assortiment waarbij het gezonde zeker niet ontbreekt.  

 

Rechts: de rij op locatie Vinkeveen voor de panini’s en rechtsboven: team Mijdrecht. 

Insta: amber_fotografie 

Ook ik stel me graag even voor. Al ruim 10 jaar sta ik met veel  

plezier voor de klas, en sinds vorig jaar ben ik terug op mijn eigen 

oude middelbare school, het Veenlanden College.  

Het extra ondersteunen van leerlingen heb ik altijd een mooie  

toevoeging gevonden op het geven van Engels. Als mentor, als 

begeleider van leerlingen met autisme, en nu in bredere zin als anti

-pest coördinator. Als kind ben ik helaas zelf gepest, en ik weet dus 

wat voor nare impact dat kan hebben. Vanuit onze rol als anti-pest 

coördinator hoop ik, samen met Menno, bij te kunnen dragen aan 

een veilige school voor alle leerlingen.  

Manon Bergervoet 

10 
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Na twee jaar van het afblazen van de voorstelling, vroegen we 

ons af: hoe is het nou met de musicalgroep? 

De groep heeft dit jaar geen audities georganiseerd. Yacintha 

Chaigneau: “We willen dat de leerlingen die nu al twee jaar een 

teleurstelling hebben moeten verwerken nu eerst eens de gele-

genheid krijgen om hun kunsten te vertonen op het podium. Mis-

schien dat er nog audities komen als we heel specifiek op zoek 

zijn voor bepaalde rollen, maar dat weten we nu nog niet.”  

De beslissing viel steeds op het laatste moment, steeds gooide 

corona roet in het eten. 

Yacintha: “Sisteract is twee weken van tevoren geannuleerd, dus 

alles was zo goed als klaar, ook decor en kostuums. Er was zelfs 

een waterput (Beauty en de Beast), die de conciërges enorm in de 

weg staat. Maar hoe vaak ze die wens ook in de put hebben ge-

roepen, de wens dat hij verdwijnt, is nog niet uitgekomen. We 

houden de moed erin”, aldus Yacintha. 

Maar een paar leerlingen in de huidige groep heeft ooit een uit-

voering gedaan. Best triest, maar wat nu als het dit jaar weer niet 

kan plaatsvinden? 

Nieuws uit de musicalgroep... 

Resoluut: “Dan gaan we de musical toch uitvoeren, op het podi-

um, met camera’s en streamen we het.” Dus er zijn alweer volop 

voorbereidingen? 

“Jazeker, samen met Deidre (dochter en oud-leerling) ben ik een 

script aan het samenstellen. We hebben geïnventariseerd welke 

dromen deze leerlingen allemaal hebben en wat ze graag willen 

doen en uitvoeren op het podium, wat ze graag willen dragen. 

Iedere leerling heeft een eigen scene geschreven. Het wordt uit-

eindelijk één verhaal met verhaallijnen. Iedereen heeft input.” 

Aan enthousiasme heeft het deze groep nooit ontbroken en het 

resultaat stelt nooit teleur. 

Vraag aan de leerlingen: kunnen jullie allemaal zingen?  
“Iedereen kan zingen, alleen de een iets mooier dan de ander”, 
luidt het antwoord. 
Wat is jullie motivatie om iedere week weer te oefenen na de 
ervaring van de afgelopen jaren? 
 

“Je bent met andere mensen, je helpt elkaar en dat voelt goed.” 
We gaan hun dromen zien, zeer binnenkort! 

11 
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Wat doe je in de Sportklas? 

Isa 
Hai! Ik ben Isa en zit op het VeenLanden College Vinkeveen in klas GO2C. Ik heb 

voor de Sportklas gekozen omdat ik zelf altijd heel erg van sporten houd. Ik doe 

aan wedstrijddansen 3 keer in de week. Zelf probeer ik op de dagen dat ik niet 

dans ook te sporten. Dus toen ik zag dat we ook konden inschrijven voor een 

Sportklas hoefde ik niet lang na te denken! In blok 1 hebben we gedaan aan 

wedstrijdzwemmen en waterpolo. We moesten toen verzamelen bij een zwem-

bad en daarna doken we het zwembad in. Ik vond zelf het zwemmen erg leuk 

en dan vooral waterpolo. Bij het 2e onderdeel hebben we gebadmintond. Dit 

vond plaats in onze eigen gymzaal. Dit vond ik erg leuk omdat ik het zelf thuis 

ook vaak doe of op vakantie. We hebben partijtjes en spelvormen gedaan met 

badminton. Het 3e onderdeel was loopscholing. Dit deden we buiten. Het was 

erg koud maar tijdens de warming-up werd ik warm. We hebben spelvormen 

gedaan en estafettes. Ik vond alle onderdelen erg leuk en heb er veel plezier van 

gehad! Het volgende blok gaan we ook weer allemaal leuke dingen doen. We 

zijn nu bezig met crossfit. Dus allemaal verschillende oefeningen waarbij je be-

paalde spieren traint. Ik had heel veel spierpijn na de les, maar dat betekent wel 

dat je je best heb gedaan! Daarna gaan we trendsporten. Ik weet nog niet pre-

cies wat dat inhoudt maar het zal vast iets leuk zijn! Ik Ik ben in heel blij met mijn 

Isa Bodhi 
 

Mijn naam is Bodhi Stubbe en ik zit in GO1B op de locatie  

Vinkeveen. Ik zit in het 1ste jaar van de Sportklas. Ik heb mij bij 

de inschrijving opgegeven voor de Sportklas omdat ik heel erg 

van sporten hou. In het begin dacht ik dat Sportklas heel 

zwaar voor mij zou zijn omdat ik door corona lang niet aan 

sport had kunnen doen. Maar het is mij meegevallen en ik kon 

goed meedoen.  

In de Sportklas werk je in blokken. Per blok doe je 3 verschil-

lende sporten. Die sporten doe je 2x of 3x en daarna ga je 

naar het volgende onderdeel. In blok 1 hebben we hockey, 

flagfootball en loopscholing gedaan. Alle onderdelen waren 

buiten en in de buurt van school. Dat was erg fijn. Ik vond 

Flagfootball heel erg leuk omdat deze sport nieuw voor mij 

was om te doen maar waar ik wel meer van wist, omdat ik 

vaak met mijn vader naar de NFL kijk op tv.  

Hockey vond ik leuk om te doen, ik was er niet zo goed in, 

maar balsporten zijn altijd leuk om te proberen. De loop-

scholing werd gegeven door Theo en Marijke van de atletiek-

vereniging. Zij hebben ons laten zien hoe je goed kunt lopen 

en dit lang kan volhouden. De lessen waren erg zwaar maar 

vond ik wel erg leuk om te doen.  

Komend blok gaan we starten met judo, dans en klimmen. 

Deze onderdelen zijn allemaal binnen. En voor klimmen moe-

ten we naar de locatie Mijdrecht. Dat is ook leuk om daar eens 

te zijn! 

Ik krijg veel energie van de Sportklas en hoop het ook in jaar 2 

nog te kunnen doen! 
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Juke 
• Ik heb voor Sportklas gekozen omdat ik meer sporten wilde  

ontdekken en meer wildebewegen. Dat kan heel goed bij de 

Sportklas omdat je veel verschillende dingen doet.  

• Ik was er een hele tijd niet bij door mijn gebroken pols maar 

de lessen die ik heb gedaan zijn hockey en atletiek en dat zijn 

leuke onderdelen om mee kennis te maken.  

• Ik vond het rennen het leukst omdat ik  heel erg van  

hardlopen houd dus dit paste gewoon goed bij mij en het 

was leuk dat dit door twee externe atletiektrainers werd gege-

ven.  

• We sporten bij de sportvelden tegenover het VeenLanden 

College en nu het kouder begint te worden gaan we weer 

binnen het programma doen.  

• We hebben nog een les judo, daarna hebben we dansen, en 

als laatste nog klimmen in Mijdrecht. 

Lenthe & Sophie 
Hallo , wij zijn Lenthe en Sophie uit klas GO2D van het  

VeenLanden College in Vinkeveen. Wij hebben voor de Sportklas 

gekozen omdat wij houden van actief bezig zijn en sporten.  

In blok 1 hebben we waterpolo, trefbalvormen , badminton en 

loopscholing gedaan. Wij vonden deze onderdelen super leuk en 

hadden elke maandag weer zin om naar de Sportklas te gaan.  

Het was zowel buiten als binnen. We hebben gezwommen bij het 

Veenweide bad, badminton op school in de gymzaal  gedaan, 

loopscholing buiten op het veld voor de school en trefbalvormen 

ook in de gymzaal. Wij vinden het superleuk dat het niet alleen 

binnen is maar ook buiten! 

Komend blok gaan we drie keer achter elkaar crossfit doen, 3 

keer achter elkaar trendsporten, en daarna mogen we lesgeven. 

We hebben er zin in. 

13 
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Hoe fijn is het om helemaal te verdwijnen in een boek, je te laten  
meeslepen door de avonturen van de personages en te ontspannen.  
Hierbij een aantal tips van docente Nederlands, Titia Hauptmeijer. 
 

Boekentips voor de kerstvakantie  

Young Adults 

• De stilte zegt genoeg – Jacodine van de Velde 

• De tunnel – Anna Woltz 

• De vlucht van de zeemeeuw – Greet Beukenkamp 

• De woestijndief – Emmelie Arents 

• Enkeltje Azië – Danique Plaatzer 

• Gegijzeld – Chinouk Thijssen 

• Lock Down – Maren Stoffels 

• Noem geen namen – Astrid Sy 

• Try not to.. – Juultje van den Nieuwenhof 

• Voor altijd: Romeo & Julia  

 een vleselijk liefdesverhaal  

 – Pepijn Lievens 

De laatste maand van het kalenderjaar 2021 is 

alweer ingegaan. Het was wederom een jaar 

die voor eenieder in meer of mindere mate  

onzekerheid met zich heeft meegebracht.  

Onder deze moeilijke omstandigheden willen 

we ook dit jaar voor gezinnen die in moeilijke 

sociaaleconomische omstandigheden leven iets 

proberen te betekenen. Het aantal families in de 

omgeving dat in een onzekere situatie is terecht-

gekomen is ook het afgelopen jaar flink toege-

nomen. Help ons helpen 0297 zet zich voor 

deze mensen in.  

 

 

VeenLanden College wil ook dit jaar deze  

organisatie steunen middels het samenstellen 

van een kerstpakket voor gezinnen die het  

momenteel moeilijk hebben.  

Het werkt vergelijkbaar met de vorige twee ja-

ren. De boodschappentassen zijn dit jaar een 

slagje kleiner. Elke klas vult daarom drie bood-

schappen-shoppertassen met diverse levens-

middelen en gebruiksartikelen die de leerlingen 

uiterlijk vrijdag 17 december a.s. van huis mee-

nemen.  

Op deze manier laten we zien dat we oog heb-

ben voor elkaar in een lastige tijd. We willen op 

deze manier een kleine bijdrage leveren aan 

een fijn kerstfeest voor gezinnen die het mo-

menteel moeilijk hebben!  

Ton van den Berg 

Kerstactie 

Bovenbouw: 

 

• Nachtangst van Ronald Giphart 

• Confrontaties van Simone Atangana Bekono 
• Nicolas en de verdwijning van de wereld van Anne Eekhout 
• De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld  
• Strovuur van Gerwin van der Werf 

• Kartonnen dozen van Tom Lanoye 

• Wees onzichtbaar van Murat Isik 
• Stille mensen van Ester J. Ending 
• Niemand in de stad van Philip Huff 
• Alleen met de goden van Alex Boogers 
• Mijn vaders hand van Bart Chabot 

• Confettiregen van Splinter Chabot 

14 
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In Vinkeveen: de LOC gesprekken 
In Mijdrecht: de driehoeksgesprekken 
Vinkeveen,  

De eerste LOC (Leerling, Ouder, Coach)-gesprekken van dit 

schooljaar  

hebben reeds plaatsgevonden. In dit gesprek keken we terug op 

de eerste periode op het VeenLanden College in het GO-

onderwijs. Hoe is de start geweest? Wat vond je van de introduc-

tieweek? Hoe vind je de klas? Hoe is de sfeer? Ben je al een beet-

je gewend om met de portal te werken? Hoe lukt het met je plan-

ning en organisatie? Dat zijn zomaar een paar vragen waar de 

kinderen in hun presentatie antwoord op gaven. Wat gaat er 

goed? Wat kan er beter? Waar is er ondersteuning nodig?  

De kinderen hebben zelf een presentatie gemaakt en hebben van 

alles verteld. Een van de dia’s ging over de gekregen feedback 

van de docenten in de leerlingbespreking.nl. Mooi om te zien dat 

de ouders soms nog meer glommen van trots dan de leerlingen 

zelf.  

De kinderen hebben zelf doelen gesteld voor de komende perio-

de en hebben bedacht welke acties er kunnen worden ingezet. In 

het gesprek werden er door ouders en de coach vragen gesteld 

en werden de doelen soms bijgesteld. De kinderen hebben zelf 

een verslagje gemaakt van het gesprek.  

Wat was het mooi om te zien hoe goed de kinderen van de brug-

klas zichzelf konden presenteren en konden vertellen hoe het met 

hen ging en welke stappen er zijn gezet in een relatief korte tijd! 

Tijdens de gesprekken zat een hele trotse coach! 

Titia Hauptmeijer 

Reactie van een ouder: 

“Bedankt voor het fijne gesprek van afgelopen week. Heerlijk om 

ook van jou te horen hoe goed die topper zijn opstart heeft door-

lopen. We reden samen trots weer terug naar huis.” 

Mijdrecht, 

De afgelopen weken hebben er driehoeksgesprekken plaatsgevon-

den. De meeste leerlingen hadden deze gesprekken goed voorbe-

reid door een Plan van Aanpak te maken naar aanleiding van de 

feedback die ze hebben ontvangen in leerlingbespreking.nl.  

Ook leerlingen die alleen maar groene duimpjes hadden, hebben 

voor sommige vakken een Plan van Aanpak gemaakt in leerlingbe-

spreking.nl. Dit kunnen ze gedaan hebben doordat ze een vak 

moeilijk vinden, ergens beter in willen worden of doordat ze een 

slecht cijfer hadden gehaald.  

De afspraken die leerlingen met hun mentor en ouders hebben 

gemaakt naar aanleiding van het geschreven Plan van Aanpak zijn 

terug te lezen in leerlingbespreking.nl. Naar aanleiding van de af-

spraken tussen mentor en ouders kunnen de docenten dit bij hun 

eigen vak ook weer aanvullen, bij het onderdeel “concrete afspra-

ken tussen vakdocent, leerling (en) ouders.  

Dit is voor 

leerlingen ook 

in te zien als 

zij inloggen op 

leerlingbe-

spreking.nl. 

Zo kunnen 

leerlingen en 

docenten met 

elkaar werken 

aan de  

gemaakte afspraken.    

Mariska van den Hoven  
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Profielwerkstuk in mavo 4:  
Is de keuze die ik wil gaan  
maken voor mijn  
vervolgopleiding de juiste?  
 

Vorig schooljaar is er begonnen met een andere aanpak van het 

profielwerkstuk in mavo-4. We merkten dat het traditionele  

profielwerkstuk geen echte uitdaging bood aan de leerlingen. We 

gingen daarom op zoek  naar een meer praktische invulling.  

Bij het werken aan het profielwerkstuk moet worden samenge-

werkt, informatie worden verzameld en verwerkt en er moet actief 

onderzoek gedaan worden. We vonden het belangrijk dat de tijd 

en moeite die hier in gaat zitten ook echt wat oplevert voor de 

leerling zelf.  

We denken dat dat met de nieuwe opzet gelukt is. Onze mavo-4 

leerlingen moeten de belangrijke keuze maken voor het vervolg-

onderwijs. Deze keuze kan niet gemaakt worden zonder goed 

onderzoek. Daarom is het zoeken naar en het vinden van een 

juiste opleiding in onze ogen een prachtig onderwerp voor het 

profielwerkstuk! 

In de mentorlessen zijn we aan de slag gegaan met het opstellen 

van hypotheses; welke ideeën heeft een leerling over de opleiding 

van zijn interesse en op basis waarvan wordt een beroep  

aantrekkelijk gevonden? De leerlingen stelden vier hypotheses op 

bij het beroep en vier bij de opleiding van hun interesse. Deze 

hypotheses zijn de basis van het onderzoek.  

Voorbeeld: een leerling wil graag in de horeca werken en is erg 

gemotiveerd om een opleiding in deze richting te doen, maar is 

bang dat een groot ROC niet bij haar past. Deze leerling gaat dan 

uitzoeken of dit idee strookt met de werkelijkheid door een mee-

loopdag te volgen en door in gesprek te gaan met de studenten 

die de opleiding al doen. Al het voorwerk, zoals  het maken van 

Qompas (loopbaanoriëntatie) in de mentorlessen, het bezoeken 

van open dagen, meeloopdagen, de beroepenavond en het  

zoeken van informatie op internet, worden meegenomen in het 

onderzoek naar de juistheid van de hypotheses, in het verslag en 

in waar het uiteindelijk om draait: het maken van een juiste keuze 

voor het vervolgonderwijs. 

Op 14 februari zijn de presentaties van het profielwerkstuk. Het 

belooft een mooie avond te worden! 
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Als school vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren 

aan het voorkomen dat jongeren voor hun 18de alcohol, tabak en 

drugs gebruiken. Ook willen we graag stimuleren dat onze  

leerlingen op een gezonde wijze met games en sociale media 

omgaan. In leerjaar 2 is er al jaren een projectweek Gezond ver-

stand, waarin deze onderwerpen aan bod komen. De ervaring 

leert dat we een dergelijke doelstelling alleen kunnen behalen 

door deze onderwerpen regelmatig terug te laten komen en dan 

niet alleen op school, maar ook thuis. In de media wordt ook re-

gelmatig aandacht besteed aan de campagne NIX18.  

Om dit te bereiken, bieden wij in samenwerking met de GGD, 

Jellinek, Ouders lokaal en Stichting verantwoord gamen, Stichting 

Tympaan de Baat een programma aan, waarbinnen we  

voorlichting geven aan ouders over deze thema’s, maar ook  

diverse lessen verzorgen voor onze leerlingen.  

Wat bieden wij aan op school? 

Tijdens alle leerjaren in de onderbouw is er aandacht voor sociale 

media en gamen. De thema’s komen in bod tijdens diverse les-

sen in het programma Leefstijl. 

In het tweede leerjaar volgen de leerlingen workshops tijdens de 

projectweek Gezond verstand. In de mentorlessen en biologieles-

sen wordt hier een vervolg aan gegeven door de docenten.  

Ook in de bovenbouw wordt opnieuw aandacht besteed aan 

diverse thema’s, waarbij er specifiek aandacht is voor de thema’s 

alcohol, roken en drugs. De lessen op school hebben als doel 

leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol 

drinken, blowen, drugsgebruik en gamen. De insteek is een ge-

zonde sociale norm. 

 

Wat bieden we aan voor ouders? 
We organiseren dit schooljaar drie ouderavonden rondom dit 
thema. In september heeft de eerste ouderavond plaats gevon-
den die werd georganiseerd door de ouderraad. In februari en 
maart zullen er nog twee ouderavonden worden aangeboden. 
De tweede ouderavond zal online plaatsvinden op 17 februari, 
waarbij de thema’s verantwoord gamen en sociale media  
centraal staan op een interactieve manier. De derde avond zal 
medio maart plaatsvinden in samenwerking met de GGD en  
Jellinek en we hopen dat deze te zijner tijd fysiek kan plaatsvin-
den. Roken, alcohol en drugsgebruik zijn de thema’s die centraal 
staan tijdens deze avond. 
De ouderavonden van februari en maart zijn in principe voor de 
ouders van leerlingen uit jaar 2, maar ook andere belangstellen-
de ouders zijn welkom. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vooral 
aandacht besteedt aan de manier, waarop je als ouder het  
gesprek met je kind kunt aangaan over deze onderwerpen. 

Natalie Mulder - Zorgcoördinator 
Mariska van den Hoven - ondersteunend teamleider 

Preventie alcohol, drugs & gamen  
op het VeenLanden College 

Paarse Vrijdag  

 

Op 10 december kleurt de school weer paars! Het is 

paarse vrijdag en daarom besteden we deze dag extra 

aandacht aan seksuele- en genderdiversiteit.  

Op deze dag vinden er allemaal leuke acties plaats en 

roepen we iedereen op om in het paars naar school te 

komen! Je kunt je laten schminken met regenboogkleu-

ren en je nagels paars laten lakken in de pauzes.  

Naast een belangrijke zichtbaarheid-actie is paarse vrij-

dag ook bij uitstek een goed moment om in de les aan-

dacht te besteden aan seksuele- en genderdiversiteit.  

Speciaal voor deze dag hebben de pest- en leefstijl-

coördinatoren dan ook een aantal leefstijllessen geselec-

teerd die ingezet kunnen worden in de basegroups en 

mentorlessen.  
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Ouders willen maar één ding: dat het goed gaat op school met 

hun kind! Dat geldt ook voor de school: als het goed gaat met 

leerlingen, zijn niet alleen de resultaten beter, maar ook de sfeer. 

Een goede communicatie tussen school en ouders helpt voor 

wederzijds begrip en meer inzicht. Daarom is de klankbordgroep 

ouders waardevol voor ouders en voor de school. 

Op het VeenLanden College is de klankbordgroep ouders onder-

verdeeld per leerjaar: klas 1, 2 en 3. De ouders bespreken allerlei 

onderwerpen zoals: veiligheid, sfeer, pesten, lesuitval, huiswerk, 

de gevolgen van de pandemie  en alles wat verder ter tafel ge-

bracht wordt. Het gaat om onderwerpen die de ouders zelf aan-

dragen, zowel binnen lesverband als daarbuiten. De schoollei-

ding draagt ook gespreksonderwerpen aan, bijvoorbeeld over 

onderwijskundige ontwikkelingen. De school streeft ernaar ten-

minste één ouder per klas in de klankbordgroep te hebben. 

Het is gebruikelijk dat de klankbordgroep meegaat naar de vol-

gende leerjaren. Sommige ouders voltooien de volledige cyclus 

van drie jaar. Eén van die ouders is Niels van ’t Veen.  

Niels: “Dit is zelfs mijn vierde jaar, omdat mijn zoon een jaar over-

doet. De meerwaarde van de klankbordgroep is  dat ouders met 

school in contact staan, kunnen communiceren over zaken die 

beter kunnen, maar ook over de dingen die wel goed gaan.” Als 

het goed is heeft elke klas een ouder in de klankbordgroep. Ou-

ders kunnen via de mentor zaken bij “hun klankbordgroep-

vertegenwoordiger” neerleggen. Niels: “Ik stuur de mentor vaak 

even een herinnering twee weken voorafgaand aan een bijeen-

komst, zodat de mentor de ouders kan benaderen voor input.” Zo 

weet Niels wat er leeft onder ouders. Ook vraagt hij geregeld 

zoon en diens vrienden naar hun ervaringen, bijvoorbeeld on-

langs wat ze van de reanimatiecursus vonden. 

Niels: “Er zijn twee bijeenkomsten per jaar. Ik hoop dat de bijeen-

komsten nog eens naar drie keer per jaar gaan. Ik denk dat de 

follow-up dan soepeler verloopt, nu zit er vaak lange tijd tussen. 

Verder hoop ik dat meer mensen zich willen opgeven als klank-

bordgroep-ouder, want het is waardevol, voor school, voor leer-

lingen en voor ouders.” 

De leden van de klankbordgroep richten zich dus op het belang 

van alle leerlingen op school. Zij kunnen een belangrijke rol spe-

len tussen thuis en school. Wij willen ouders graag bij de school 

betrekken. Als ouders de klankbordgroep willen komen verster-

ken of als ze zaken hebben die de klankbordgroep aangaan, dan 

kunnen ze contact opnemen met de teamleider.  

Klankbordgroep  
ouders is 
actief betrokken 

Durmana Ahmad uit mavo 4 doet hier het proefje  
methaanbubbels". 

Leerlingen uit H3B zijn allemaal geslaagd voor de 
 reanimatiecursus! Van harte gefeliciteerd!  

Sinds een aantal jaar is onze school reanimatieschool. Dat wil 

zeggen dat we alle leerlingen reanimatieonderwijs geven. Als 

meer mensen kunnen reanimeren, dan kunnen er meer levens 

worden gered. De reanimatietrainingen voor de derde klassen uit 

Mijdrecht en Vinkeveen zijn gegeven. De training bestond uit een 

drie klokuren per klas.  

Deelname aan deze training is verplicht. Leerlingen krijgen na 

afloop van de training een certificaat als bewijs van deelname. 
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Nog niet zo lang geleden kwam er bij de redactie een appje  

binnen van economiedocent Patrick Fränzel: “Sam Andringa uit 

A4 staat in het RTLZ Beursspel eerste in het algemeen landelijk 

klassement. Er spelen 8930 deelnemers mee. Dit is waanzinnig 

knap! Deze jongen kan nu al aan de slag op de financiële markt!” 

Daar wilden we natuurlijk meer van weten en dus vroegen we 

Sam om meer informatie. Maar het voorgestelde tijdstip kwam 

even niet zo goed uit, want hij moest naar de ortho…  

Uiteindelijk lukte het om Sam even te spreken. 

Ben je je er bewust van dat je door je eerste plaats een  

financieel genie wordt genoemd? 

“Ohw, nee dat wist ik niet”, lacht Sam. Hij is zichtbaar verbaasd. 

Hij checkt de huidige stand: “O jeetje, inmiddels niet meer, ik sta 

nu op 11, het gaat ineens heel hard. En diegene die nu op 1 staat, 

heeft 97 % rendement. Dat is wel heel veel, ik heb 43 %. Eigenlijk 

moet je er ook de hele dag bovenop zitten. En dat gaat natuurlijk 

niet tijdens een toetsweek.” 

Volgens Patrick Fränzel is het rendement van Sam en de 11e plaats 

ook een hele prestatie. Zelf staat Patrick op de 6516e plaats: “Hij 

heeft echt een strategie hè, dit is geen toeval.” 

We vragen Sam naar zijn strategie. Want met alleen een work-

shop “Beurs en beleggen” begin oktober  (van Peter Abma van 

OHV) ter inspiratie, is dit succes opmerkelijk te noemen. 

Sam wil zijn strategie wel kwijt: “Ik concentreerde me er op één 

die heel erg schommelde en daarop kun je inspelen. Als hij laag 

staat, dan betaal je er weinig voor en gaat hij dan veel omhoog 

dan kun je verkopen en verdien je geld.”  

Het financiële genie is even  
naar de ortho… 

Eigenlijk moet je je strategie niet vertellen, toch? 

“Ach,” zegt Sam, “het is toch maar een spelletje.” Hij praat er veel 

over, ook met andere docenten, die ook allemaal meedoen. Dat 

vindt hij heel erg leuk. 

Dat zijn goede positie wel eens opgemerkt zou kunnen worden 

door financiële bedrijven, daar denkt Sam helemaal niet aan, het 

verbaast hem zelfs. Ineens heel serieus: “Dat is wel heel  

interessant natuurlijk, misschien moet ik me in die richting ook 

maar eens oriënteren. Eigenlijk had ik andere plannen.”, aldus 

Sam, die zijn toekomstopties plotseling in één klap vergroot ziet 

worden.  

Waar is Sam dan nog meer goed in?  

Dat blijkt snel. Sam is al een succesvol ondernemer, hij ontwerpt 

logo’s en heeft al mooie projecten op zijn naam staan.  

Neem gerust een kijkje op zijn website:  

Samazing Designs – De beste designs voor een lage prijs! 

Peter Abma van OHV Vermogensbeheer gaf begin oktober 

een workshop Beurs en Beleggen aan havo 4 en atheneum 4. 
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Dinsdag 23 november was het even erg onrustig op het VeenLanden 

College in Mijdrecht. Waarom? Sinterklaas liep ineens door de school. 

Maar hij was niet alleen, hij had 2 cameramannen, een geluidsman 

en Paul de Leeuw bij zich. 

Ze waren op zoek naar mevrouw Van der Lee. Waar zij normaal  

gesproken altijd in het muzieklokaal te vinden is, zat ze nu op de 2e 

verdieping helemaal achterin de gang. Ze surveilleerde bij een tenta-

men van havo 4. Van al die onrust op school kreeg zij dus niks mee. 

Totdat ze ineens werd opgehaald door de conciërge en meneer Van 

den Berg. Ze moest mee want er stonden mensen te wachten op 

haar. En daar ontmoette ze ineens Paul de Leeuw en Sinterklaas! 

(Maar wie was nou toch die Sinterklaas...?) 

 

 

Het ging over een wens die mevrouw van der Lee had als 10-jarig 

meisje. Er was toen een televisieprogramma "Geef nooit op."  

En tijdens een van die uitzendingen schreef zij haar wens op papier: 

zingen met haar toenmalige grote idool: Ruth Jacott. 

Ze las de brief voor aan haar vader en deze vond het een mooie 

wens, maar hij zei: "Lijkt het je niet veel leuker om samen met mij en 

Thijs van Leer, 'House of the King' op jouw blokfluit te spelen?" 

Ze vond haar vader te lief om daar nee tegen te zeggen en gooide 

haar brief met haar wens om te zingen met Ruth Jacott weg. 

 

 

Jaren later, na een studiedag die begon met het zingen van 'Vrede' 

van Ruth Jacott kwam deze herinnering weer naar boven en diezelfde 

week zag ze een oproep voor het programma van Paul en de Sint. Ze 

besloot het verhaal te vertellen aan Paul de Leeuw en Sinterklaas. 

Niet wetende dat Paul de Leeuw met een nieuw programma bezig 

was genaamd: "Busje komt zo". 

En zo geschiedde... mevrouw Van der Lee werd op school opgehaald 

door Paul de Leeuw en Sinterklaas om met ze in de bus te stappen, 

op weg naar Breda. Daar zou ze samen met Paul, want Ruth Jacott 

kon niet werd haar verteld, het lied 'Vrede' zingen op een basisschool 

waar allemaal kinderen uit andere landen zaten. Veel kinderen had-

den een heftige tijd achter de rug en kwamen uit landen als Syrië, 

Afghanistan of Irak. Sinterklaas hadden ze nog nooit ontmoet. 

 

Het was een feest voor deze kinderen om Sinterklaas te ontmoeten. 

En het werd een feest voor mevrouw Van der Lee om toch samen met 

Ruth Jacott te mogen zingen. Het hele avontuur was op 5 december 

te zien op NPO1, terug te zien op NPO Plus. 
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