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Voorwoord

Beste ouders en leerlingen,

Vanmorgen hebben we met het team van Gymnasium Novum de
laatste rapporten uitgedeeld aan de leerlingen, is er afscheid
genomen van vertrekkende collega’s en hebben we samen het
schooljaar uitgeluid.
Net als de leerlingen kijken we allen uit naar een mooie zomer, na
wederom een spannend en hectisch schooljaar. We begonnen het
jaar met mondkapjes op in school, vervolgens twee maanden af en
daarna weer op. Daarna volgde een mini-lockdown in december en
een pittig voorjaar met veel zieken. Als we het zo op een rijtje
zetten, kan ik stellen dat iedereen toe is aan een rustige vakantie.
Het schooljaar kende ondanks de zorgen om corona gelukkig ook
veel hoogtepunten, vooral veroorzaakt door onze leerlingen
(ondersteund door docenten en medewerkers op school). Zo was
er een spooky Halloweenmiddag, een Valentijnsdag waarop de
liefde werd gevierd met de minister van Onderwijs, een
oliebollenkraam voor iedereen die er eentje wilde, prachtige
examenresultaten en mooie rapporten. Dit schooljaar hebben we
ook mooie stappen gezet op het gebied van leerlingenparticipatie:
zo is er een leerlingenparlement opgericht, nemen leerlingen deel
aan de sollicitatiegesprekken voor nieuwe collega’s en schrijven ze
mee aan de schoolregels en andere stukken.
Nu eerst: vakantie. Namens het hele team wens ik u een fijne
zomer toe, met genoeg tijd voor elkaar en voor ontspanning!

Michel Zorge (rector)

Agenda
NB: de jaaragenda is nog niet definitief
vastgesteld, dus al deze data zijn onder
voorbehoud.

22 augustus: lesvrij
23 augustus: startdag 1-6
24 augustus: startdag 1-6
25 augustus: startdag 1, lessen 2-5,

Romedag 6
26 augustus: startdag 1, lessen 2-6
1 september: schoolfotograaf
6 september: ouderavond 6 (ook

informatieavond Romereis)
12 september: ouderavond 1 en 2
13 september: ouderavond 4 en 5
20 september: CBO-screening (brugklas)
26 september - 2 oktober: Romereis 6
5 oktober: ouderavond 3
14-21 oktober: toetsweek 1 (bovenbouw)

Op de website kunt u onder ‘Nieuwsbrieven’
in het snelkeuzemenu aan de rechterkant
het archief van de nieuwsbrieven vinden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de
week voor de zomervakantie.

Het Novum neemt afscheid van een zeer geslaagde lichting

Op dinsdag 5 juli was de diploma-uitreiking op Gymnasium Novum. De
leerlingen die voor hun eindexamen zijn geslaagd vierden het in twee sessies
in een vol Atrium met hun docenten, familie en natuurlijk hun jaargenoten.
De tutoren, die de leerlingen de hele bovenbouw hebben begeleid, hadden
voor elke leerling een persoonlijk woordje voorbereid, waaruit duidelijk werd
dat eigenlijk iedereen een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Rector
Michel Zorge riep de leerlingen op om toch zo lang mogelijk jong te blijven:
‘Hoewel je een groot gedeelte van je jeugd op Gymnasium Novum achterlaat,
moet je niet vergeten er een behoorlijk stuk van mee te nemen en er zo lang
mogelijk van te profiteren. Jong en onbezonnen ben je maar kort, dus houd dat
vast! Ouder worden kan altijd nog.’
Deze lichting examenleerlingen was een succesvolle: na het tweede tijdvak
was 95% van de groep geslaagd, waarvan maar liefst 12 leerlingen cum laude.



Een aantal leerlingen maakt een goede kans om in het derde tijdvak alsnog te slagen. Er kwamen op de
diplomauitreiking mooie toekomstplannen voorbij: van een gap year om de wereld te zien of om intensief
te gaan dansen, tot studies Sterrenkunde, Liberal Arts And Sciences of Rechten - en dan gaan sommige
leerlingen voor hun vervolgopleiding zelfs de grens over, naar de Verenigde Staten of Portugal. Er zit ook
behoorlijk veel muzikale toekomst in deze lichting: de intermezzo’s tijdens de diplomauitreiking werden
verzorgd door Kira van der Woerd en Kenneth Laban (viool en piano) en van Julia Vos en Iris van Bunge
(zang, gitaar en piano).

Beide sessies van de diploma-uitreiking werden afgesloten door
een valedictorian: een leerling die de andere leerlingen van het
jaar toespreekt, de schoolperiode samenvat en met wat
welgemeende adviezen de wereld instuurt. In de middag had
Louise Janssen–Boudon een prachtige speech, in de avond gaf
Robin van Gelooven een mooi overzicht van zijn ervaringen op
Gymnasium Novum: ‘Dit is iets wat ik me pas aan het begin van
de 6e klas echt begon te realiseren: de middelbare school is een
grote sociale speeltuin. Je leert samenwerken, voor jezelf op te
komen, maar vooral wie je eigenlijk bent. En dat is denk ik ook
waar onze slogan, ad vitam paramus, op slaat. Wij bereiden ons

voor op het leven, niet door eindeloos wiskundige trucjes te leren, maar juist door het leren zelf. Het
Novum gaf ons de regels, wij speelden het spel.’

StoneCamp een groot succes!

In de meivakantie is een groep leerlingen uit klas 4, 5 en 6 naar Athene gereisd. Anne Pletneva, leerling
uit klas 5, doet hierbij verslag van het avontuur.

Na twee jaar gedoe met dat virus (Corona, weet je nog?) was het ein-de-lijk gelukt om met een team
docenten en enthousiaste leerlingen naar Griekenland te reizen!
Susannah Herman, Michel Buijs, Saskia Muller, Hilda de Wijn en zo’n veertig leerlingen waren
halverwege de vakantie te vinden in het centrum van Athene. Na een succesvolle vliegreis (die na de
protesten op Schiphol ook nog vraagtekens meebracht) stapten we gelijk door naar het Parthenon, dat al
stond te schijnen uit alle hoeken van de stad. Gelukkig hadden we flink geluk met het weer, dat de eerste
dag al aantoonde dat de groep goed gehydrateerd de reis zou doorkomen.
Naast het Parthenon kregen de leerlingen een rondleiding door o.a de Agora met de Tempel van
Hephaistos (met een zieke filosofische les van Robin van Gelooven en Rens van Vliet). Ook konden we
genieten van een mooie rondleiding door Mykene, gegeven door Maura Duijvestijn en Hugo van der
Heijden. Daarbij hebben we de gevangenis van
Socrates gezien en geluisterd naar een passage
van Phaedo van Plato door mevrouw de Wijn.
Mevrouw Muller straalde bij het theater van
Epidaurus, waar ze gebruik maakte van de
akoestiek en Ecclesiazusae van Aristophanes
voordroeg. Als kers op de taart werd het
Panathenaeïsche Stadion bewonderd en was er
een zinderende hardloopwedstrijd tussen leerlingen
(Lennart Splunter en Aniek van Kempen, nog
gefeliciteerd he!).
Naast de ±80.000 stappen die deze monumenten
hebben opgeleverd, mochten leerlingen ook zelf op
pad. Sommigen zijn langs het strand gegaan,
anderen hebben zich tevreden gesteld met een



bergwandeling (daar zijn er genoeg van in Athene), maar zeker iedereen heeft wat tijd doorgebracht in
de vele souvenirwinkels en de leuke tentjes met live muziek.
Er mag geconstateerd worden dat niemand in de McDonalds heeft gegeten en zich goed volgepropt
heeft met gyros (en de vegetariërs met feta).
Na de hotelnachten waren de docenten lekker uitgerust, met het idee dat de leerlingen om 12 uur al met
hun ogen dicht zaten, little did they know… Gelukkig kregen we zelfs complimenten van het hotel en
kwamen we met een goed gevoel weer veilig aan in Nederland. Voor iedereen geldt dat deze reis niet
snel vergeten zal worden!

Novumdagen 2021-2022

Dit schooljaar hebben we weer enorm genoten van onze leerlingen op de Novumdagen en gezien hoe
zij steeds beter werden in de Novumskills. Een greep uit de leuke en vooral leerzame dingen die de
leerlingen dit schooljaar gedaan hebben. Op excursie zijn buiten school zijn de verschillende leerjaren
naar de volgende plekken geweest: Naturalis, Archeon, Natuurschool, Eschermuseum, Rijksmuseum
voor Oudheden, EDM, Kunstmuseum Den Haag, Paleis op de Dam, museum Voorlinden, Prodemos,
Scheepvaartmuseum en hebben ze verschillende sportclinics gehad. Er is onder andere een DACH-dag

geweest voor Duits, A tale as old as Time voor Engels, een
thrillerdag voor Nederlands en de Trois Petits Cochons voor
Frans. Klassieke Talen en geschiedenis hebben samen dagen
georganiseerd als Misleiding, Macht en Manipulatie en
Erwassus... Er waren dagen Alledaagse Scheikunde,
Natuurkundepractica, Programmeren, Geluid en andere
technische dagen. Er waren vakoverstijgende dagen zoals
wetenschappelijke brillen, Fenomena en de Duurzaamheidsdag.
Er waren kunstdagen, zoals Catharsis en project de Mens. Er
was ruimte voor debatteren, maar ook keuze voor bijvoorbeeld
Shogi, Novumdocs of Egyptologie. Er was een
Novumshortfilmfestival en een wereldfestival. Kortom te veel om
op te noemen. Ook was er ruimte voor het mentoraat op de
Novumdagen: groepsvorming en klassendagen, maar ook
reflectie en planning.

Komend schooljaar komen er weer nieuwe dagen bij, wordt de feedback van docenten en leerlingen
verwerkt in de dagen die opnieuw gegeven gaan worden en zullen we ook sommige mooie dagen uit de
Novumdagen halen en de daar behandelde stof of vaardigheden weer terug brengen in de lessen.
Op www.novumdag.nl kunt u zien wat we dit jaar en vorig jaar gedaan hebben en al een sneak preview
krijgen voor komend schooljaar. Er is een projectgroep die de Novumdagen organiseert en begeleidt en
ook vanuit de werkgroep onderwijskwaliteit wordt toegezien dat de Novumdagen de kwaliteit van
onderwijs waarborgen en zo mogelijk vergroten. Wij hebben er heel veel zin in!

Werkgroep begaafdheid

Op 6 oktober 2021 zijn we van aspirant lid nu volwaardig lid geworden van begaafdheidsprofielscholen -
de plaquette werd eerder dit schooljaar onthuld door wethouder Juliëtte Bouw. Voor dat lidmaatschap
hebben we met de hele school heel hard gewerkt de afgelopen jaren. We hebben een werkgroep
begaafdheid, die zorgt voor het goed draaien van het honoursprogramma. Er is een coördinator
begaafdheid en er zijn talentbegeleiders, die nauw samenwerken met het zorgteam op school. Alle
docenten worden of zijn inmiddels geschoold in wat begaafdheid is en hoe we leerlingen die begaafd zijn
ook in het mentoraat en als docent goed kunnen begeleiden. Wij maken als school geen onderscheid
tussen leerlingen die ooit getest zijn en (hoog)begaafd bevonden en leerlingen die van ons een
begaafdheidsprofiel krijgen omdat ze kenmerken van begaafdheid hebben of anderszins als begaafd

http://www.novumdag.nl/


aangemerkt kunnen worden. We nemen in leerjaar 1 de CBO screening
af, waarmee we de onderwijsbehoefte van de leerlingen goed in kaart
kunnen brengen. Gelukkig hebben we in ons onderwijsprogramma veel
mogelijkheden voor extra uitdaging en ondersteuning, maar voor de
leerlingen die toch nog wat meer uitdaging of ondersteuning nodig
hebben zijn er veel mogelijkheden. Wat we op het Novum allemaal
doen, is te vinden op de website onder talentontwikkeling en
begaafdheidsprofielschool.
Binnen het samenwerkingsverband Haaglanden hebben wij een
voortrekkersrol op het gebied van begaafdheid. De komende jaren
gaan we ons verder daarin ontwikkelen en hopen we ons
onderwijsaanbod nog beter aan te kunnen passen.

Saskia Muller, coördinator begaafdheid

Debat op het Novum

Hanke Winius, docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen en coördinator van de debatten
op en namens Gymnasium Novum, blikt terug op een zeer geslaagd debatjaar.

Het Lagerhuisdebatteam van het Novum heeft een bijzonder en succesvol jaar achter de rug. Op 12 april
jl. won het team de landelijke ‘Op Weg naar het Lagerhuis’-competitie, zeg maar een soort
‘schooldebatkampioen van Nederland’: een primeur voor het Novum en een bijzondere prestatie.
Daarnaast nam een team van leerlingen uit de onderbouw en een team van een nieuwe lichting
leerlingen uit de bovenbouw deel aan een debatwedstrijd tussen scholen uit Leidschendam-Voorburg in
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Novum-leerling Floris van Beem werd daar verkozen tot
beste individuele debater.
Debatteren heeft een belangrijke plek op het Novum. In de onderbouw debatteren geïnteresseerde
leerlingen wekelijks een half uurtje over een actuele of passende stelling. Doel is leerlingen alvast
vertrouwd te maken met debatteren. De opkomst schommelde afgelopen schooljaar tussen de twintig en
dertig leerlingen. Daarnaast wordt op Novumdagen regelmatig gebruik gemaakt van debatteren als
werkvorm. Zo kunnen alle leerlingen zich een beeld vormen van wat debatteren inhoudt. In de
bovenbouw kunnen leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar zich opgeven voor de Novumband
‘Debatteren’. Dat kan het hele schooljaar. Leerlingen die echt verder willen kunnen op woensdag vanaf
half vier aansluiten bij de bijeenkomst van het debatteam.
Debatteren activeert vele vaardigheden. Denk aan spreken in het
openbaar, argumenteren en samenwerken. Denk aan luisteren en goed
formuleren. Maar ook, en dat vind ik zelf misschien wel de meest
belangrijke, de noodzaak tot verdiepen in de wereld achter de stelling
waarover wordt gedebatteerd. Een stelling als ‘in Nederland moet het
makkelijker worden om abortus te plegen’ is niet eenvoudig. Om daar
goed over te kunnen debatteren moet een leerling zich onder meer
verdiepen in wetgeving, geschiedenis, politieke standpunten en
wetenschappelijk onderzoek. En zelfs achter ogenschijnlijk eenvoudige
stellingen als ‘de snoepautomaat moet weg uit school’ gaat een
ingewikkelde wereld schuil. Het doel is duidelijk: hoe meer je weet, hoe
beter je argumenten kunt opstellen, formuleren en verdedigen. Zowel
voor als tegen.

https://www.gymnasiumnovum.nl/onderwijs/talentontwikkeling/
https://www.gymnasiumnovum.nl/onderwijs/begaafdheidsprofielschool/


Mooie opbrengsten voor de vluchtelingen

Docenten en leerlingen van Gymnasium Novum hebben zich de afgelopen maanden flink ingezet voor
vluchtelingen. Op het Oekraïnefestival op 3 juni waren er optredens van diverse schoolbands,
suikerspinnen en een springkussen, wat op zich al prachtig was, maar er is ook een boel geld
opgehaald. Er zijn taarten verkocht, er was een sponsorloop en een vintage kledingmarkt en voor de
ouders was er een diner, met veel liefde in de keuken van school bereid door vier Oekraïense dames en
met muzikale ondersteuning door een leerlingenkwartet. Het
precieze bedrag is nog niet bekend, maar de schatting is dat er
zeker €5000 is opgehaald. De organisatoren Richard Hermsen en
Maarten de Kok zijn heel trots: ‘Het was geweldig om te zien hoe
onze leerlingen de handen in elkaar hebben geslagen om zo veel
geld op te halen voor zo’n belangrijk doel. Los van de opbrengst
zijn we ook onder de indruk van het initiatief en de daadkracht
van onze leerlingen!’
Tijdens de Nacht van de Vluchteling heeft een team van
Novum-docenten maar liefst 40 kilometer gelopen door Den Haag
(en omstreken). Het was een intensieve nacht, maar ze hebben
dankzij de sponsoren bijna €2000 opgehaald, dus het was zeker
de moeite - en de blaren -  waard.

Bedankjes voor de docenten

Op de diplomauitreiking en bij de rapportuitreiking zijn er vaak leerlingen die hun gevoelens van dank
aan hun docenten en mentor/tutor laten zien door middel van attente cadeautjes of lieve kaartjes met
aardige berichten. Het gaat natuurlijk niet om de spullen - we vinden het fijn om te merken dat de
leerlingen blij zijn met wat we het afgelopen jaar met en voor ze gedaan hebben. De mentor van
Thomas, een leerling uit klas 3, kreeg een prachtige tekening, die hij heeft gemaakt om al zijn docenten
te bedanken voor een mooi schooljaar. Die tekening willen wij u natuurlijk niet onthouden!
Bovendien werd het voltallige personeel door de ouderraad namens alle ouders op de laatste
vergadering op de allerlaatste schooldag getrakteerd op een cadeaubon, als dank voor onze
‘onuitputtelijke inzet dit leerjaar’. We hebben het graag gedaan en danken u allen dan weer voor deze
blijk van waardering!


