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Voorwoord

Bovenaan deze nieuwsbrief staat een van onze nieuwe logo’s.
Onze school heeft verschillende logo’s, met steeds het woord
Novum in het blauw. Het Gymnasium heeft echter steeds
wisselende kleuren, omdat geen enkele leerling bij ons op school
hetzelfde is. We hebben daar nu een regenbooglogo aan
toegevoegd, om de diversiteit van al onze leerlingen te
benadrukken.
Het schooljaar is inmiddels een aantal weken onderweg en de
leerlingen hebben hun draai gelukkig weer gevonden. Ook de
organisatie van de school is in rustiger vaarwater: de schoolleiding
is weer compleet, de Novumdagen in de onderbouw organiseren
we nu voor het derde jaar, de leerlingen zijn inmiddels weer
‘gewoon’ naar Rome geweest en de eerste schoolexamenweek
nieuwe stijl zit er inmiddels op. We kijken zo terug op een prettig
begin van het schooljaar, zeker in vergelijking met de afgelopen
coronajaren. De komende periode zal blijken of dat zo blijft.
Ik ben zelf dit schooljaar weer gaan lesgeven aan de tweede klas
en in mijn geschiedenislessen hebben we het niet alleen over de
leerstof, maar ook over de toetsen, de sfeer op school en alles wat
de leerlingen meemaken. Het is heel fijn om ook op deze manier
midden in de school te kunnen staan!

Michel Zorge (rector)

Agenda
2-11 Hackathon
11-11 Uitreiking Cambridge-certficaten
15-11 Herkansingen klas 4, 5 en 6
17-11 Studie- en beroepenavond
24-11 en 25-11 Talentika
28-11 Tafeltjesmiddag en -avond
9-12 Paarse Vrijdag
14-12 Profielwerkstukpresentatieavond
23-12 Kerstviering

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

Wilt u op de hoogte blijven van vrolijke
actualiteiten op het Novum? Volg ons
Instagram-account: @gymnasium_novum.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de
week voor de Kerstvakantie.

Ouders met kennis van financiële zaken gezocht!

We zijn op zoek naar een aantal ouders met kennis van financiële zaken, die ons kunnen helpen met het
opzetten van een Novum-fonds, waarin we geld verzamelen voor projecten en activiteiten in het kader
van kansengelijkheid (zodat bijvoorbeeld reizen, excursies en lesmateriaal ook voor leerlingen wier
ouders het financieel niet zo makkelijk hebben toch mogelijk kunnen blijven). Als u ons hiermee kunt en
wilt helpen, kunt u zich melden bij Susannah Herman (hrm@gymnasiumnovum.nl).

Talentika

Op 24 en 25 november mag een goed aantal leerlingen van het Novum weer
shinen op het podium. Tijdens twee avondshows zullen leerlingen uit alle
leerlagen een zeer gevarieerd programma brengen. Klassiek, pop, rock, solo
acts en grote band - het zal allemaal voorbij komen!
Kaarten à €5 zijn te verkrijgen in de pauzes vanaf week voor de show. De prijs
is inclusief een drankje in de pauze en drankjes met hapjes achteraf in het
TalentiKafé. Komt u ook kijken?

https://www.instagram.com/gymnasium_novum/
mailto:hrm@gymnasiumnovum.nl


Bericht van het Rome-team

Beste ouders,

Af en toe zagen we de 6v leerlingen afgelopen week tijdens de het maken van toetsen even afdwalen in
gedachten. Ik hoop dat ze weer even op een terras met uitzicht op een fontein zaten, of inspiratie
vonden in een herinnering aan een in marmer gestold moment van Bernini of troost vonden bij de
gedachte aan de eeuwigheid van het Pantheon.
We hebben een geweldige week gehad met elkaar. Wat is het toch een voorrecht om met zo’n fijne,
gezellige groep leerlingen de eeuwige stad te ontdekken. Tijdens de reis door de tijd van oudheid, via
Renaissance en Barok naar het Fascisme van Mussolini kregen we te maken met zondvloed en zomer
en zijn er dagelijks duizenden stappen gezet.
De tientallen kerken, Romeinse
tempels, triomfbogen, musea, pleinen
en fonteinen waren getuige van pijnlijke
voeten, ontluikende romances, (soms
over-) enthousiaste presentaties van
de docenten, de zucht naar Gelati, de
klachten over het extreem vroege
ontbijt maar vooral van de leuke
gesprekken en het samen genieten van
de rijkdom die Rome te bieden heeft.
Het was het eerste grote post-corona
avontuur dat de leerlingen met school
konden meemaken, en voor ons gevoel
hebben ze hun jaargenoten zo aan het
begin van 6V echt goed leren kennen.
Al met al was dit wat ons betreft echt
een heerlijke reis.

Geniet van jullie kinderen de komende week, het zijn toppers.

Arrivederci!

Onderzoek ouder- en leerlingtevredenheid

Elke school meet jaarlijks de tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze wordt bevraagd met behulp
van een uitgebreide vragenlijst. Daarin komen thema’s als schoolcultuur, veiligheid, begeleiding,
docentgedrag, maar ook toetsing, feedback en huiswerk aan de orde. Op het Novum hebben we er vorig
schooljaar voor gekozen om deze enquêtes af te nemen onder leerlingen van de brugklas en het derde
en zesde leerjaar. Ook hun ouders zijn op dezelfde thema’s bevraagd.
We zijn heel erg blij met de uitkomsten van het onderzoek. Zowel ouders als leerlingen zijn zeer
tevreden over onze school. Leerlingen geven onze school een 7,6; ouders een 7,9. Dat is respectievelijk
een vol punt dan wel ruim een half punt hoger dan het gemiddelde van de landelijke referentiegroep.
Ouders zijn erg te spreken over de schoolcultuur, de sfeer en de veiligheid op school. Ook het
docentgedrag en het toezicht worden erg gewaardeerd. Leerlingen zijn op hun beurt erg trots op onze
school. Ze voelen zich veilig en geven aan gemakkelijk contact te kunnen maken met medeleerlingen en
docenten. Ze zijn bijzonder te spreken over het niveau van onze docenten, de begeleiding die ze krijgen
en de motivatie die ze ervaren.



Natuurlijk hebben beide enquêtes ook een aantal aandachtspunten opgeleverd. Leerlingen benoemen
huiswerk, lesuitval en de pedagogisch aanpak van docenten als aandachtspunten. Ouders vinden het
belangrijk dat er meer aandacht is voor het nabespreken van toetsen, informatie bij lesuitval en voor
zelfwerkzaamheid.
De uitkomsten van deze onderzoeken zijn door de schoolleiding geanalyseerd en zijn uitvoerig
besproken met docenten, medezeggenschapsraad, ouderraad en het leerlingenparlement. De
verbeterpunten zijn daarbij uiteraard aan de orde gekomen. Met een delegatie van de leerlingen willen
we na de zomer verder inzoomen op deze verbeterpunten. We beperken ons daarbij tot drie thema’s:

1. Huiswerk is nodig en onvermijdelijk. Dit ervaren leerlingen niet altijd zo. Wat is er volgens hen
nodig om het huiswerk nuttig en effectief te laten zijn?

2. Lesuitval is natuurlijk ongewenst, maar soms ook onvermijdelijk. Leerlingen zijn ontevreden over
de opvang bij uitval. Wat is er volgens hen nodig om dit te verbeteren?

3. Leerlingen zijn erg tevreden over de kwaliteit van de docenten. Tegelijkertijd hebben ze het
gevoel dat er soms sprake is van voortrekken of ongelijk behandelen. Ook vinden ze dat
docenten soms wat strenger en consequent mogen zijn. Welk gedrag ervaren zij als
voortrekken? Hoe ziet een goede les er volgens hen uit?

We hebben goede hoop dat dit gesprek tussen docenten en leerlingen leidt tot een aantal mooie
verbeterpunten en zo zal bijdragen aan de kwaliteit van onze school.
Geert-Jan Putmans, afdelingsleider

Ambtsjubilea

Aan het begin van dit schooljaar konden we maar liefst 3 collega’s
feliciteren met een indrukwekkend ambtsjubileum. Mily de Beer
(aardrijkskunde), Susannah Herman (Klassieke talen en
afdelingsleider) en Corine Gielliet - van Haaren (Nederlands) zijn 25
jaar werkzaam in het onderwijs; ze werken niet allemaal even lang op
het Novum of binnen Spinoza (Mily de Beer wint die wedstrijd), maar
we zijn er trots op om deze mensen, die echt hebben gekozen voor het
onderwijs, in ons team te hebben en we feliciteren ze dan ook van
harte!

Corona op school

De afgelopen jaren heeft de impact van het coronavirus veel invloed gehad op het geven van onderwijs,
op de leerlingen, de docenten en het ondersteunend personeel. Het Coronavirus is helaas nog niet weg
te denken uit onze samenleving. De afgelopen weken waren er bijvoorbeeld meerdere besmettingen op
school. We volgen dan uiteraard de afgesproken procedures.
In het voorjaar heeft het kabinet de langetermijnstrategie COVID-19 opgesteld en naar de Tweede
Kamer verstuurd. Op basis van deze langetermijnstrategie is er een hoofdlijnenaanpak opgesteld waarbij
aandacht is besteed aan het beleid voor het funderend onderwijs. Op basis van dit beleid heeft het
Ministerie van OCW samen met diverse onderwijspartners een sectorplan opgesteld met de landelijke
maatregelen verdeeld in 4 scenario’s. Wij hebben het sectorplan voor het onderwijs vertaald naar een
draaiboek COVID-19. We hebben dit uiteraard gebaseerd op onze ervaringen van de afgelopen jaren.
Het belangrijkste principe is voor ons altijd dat het onderwijs op een veilige manier doorgang moet
vinden. Het draaiboek COVID-19 is afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR). Hieronder staat
een korte beschrijving van de vier scenario’s.
De vier scenario’s zijn:
Scenario-1: donkergroen. In deze preventieve fase gaat het om het nemen van een aantal
basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid.



Scenario-2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd met het woord
griep. Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de basismaatregelen en extra aandacht voor personen
met een kwetsbare gezondheid. We bereiden ons ook voor op scenario 3.
Scenario-3: oranje. Scenario 3 is een fase waarin het gaat om interventie, om het nemen van
maatregelen die genomen moeten worden om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang
te laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
gaan, en van de scholen wordt verwacht dat zij ook voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen
nemen. Denk aan looproutes of mondkapjes.
Scenario-4: rood. Ook dit scenario –getypeerd met worst case- is een fase waarin het gaat om het
uitvoeren van interventies. De school blijft open, maar het aantal personen in de school moet worden
beperkt en het is niet langer mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen.
Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat verder gaat dat de
maatregelen in scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn
dan de maatregelen in het worst case scenario (scenario-4). In dat geval is het sectorplan corona niet
langer leidend. De totale regie verschuift dan naar het kabinet. Op dit moment zitten we sinds
anderhalve week in scenario 2.

Ouder- en jeugdsteunpunt - voor al je vragen over passend onderwijs!

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en
jeugdsteunpunt. Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden.
Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan
kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand
anders je vragen stellen?
Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school. En voor jongeren die
zelf vragen hebben.
Voor meer informatie kijk je op: www.swvzhw.nl/voor-ouders/ouder-en-jeugd-steunpunt. Je kunt het
steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per
e-mail info@ojsp.nl. Op de website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs.

http://www.swvzhw.nl/voor-ouders/ouder-en-jeugd-steunpunt
mailto:info@ojsp.nl


Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je
rechten en plichten zijn. Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het
steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder
dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Veiligheid op het Novum

Een paar weken geleden hebben we met een aantal
meiden uit bijna alle leerjaren gesproken. Vragen die
aan bod kwamen waren: Hoe veilig voelen jullie je op
school? Ervaren jullie seksisme, bedoeld dan wel
onbedoeld? Hoe kunnen we de school, fijner, veiliger
maken voor jullie? Het was een heel fijn en vruchtbaar
gesprek, gelukkig gaat er heel veel goed op school,
veelal beter dan in andere sociale contexten. Er
werden ook heel bruikbare tips gegeven waarin we als
school kunnen verbeteren.
De meiden gaven bijvoorbeeld aan dat de reacties van
docenten op vervelende opmerkingen van leerlingen
tegen elkaar inconsequent en vaak best onhandig zijn.
Dit een signaal waarmee we de komende studiedag in
november aan de slag gaan.
Een ander voorbeeld is dat werd aangegeven dat
leerlingen helemaal niet goed weten naar wie ze toe
kunnen als ze onverdraagzaamheid ervaren of als ze
er getuige van zijn. Tijdens de week van respect van 7
tot 13 november gaan we ervoor zorgen dat leerlingen
weten bij wie ze terecht kunnen. We vragen de
mentoren om de zorgstructuur te bespreken in de
mentorlessen en we starten een campagne om
duidelijk te maken dat het Novum een veilige plek voor
iedereen wil zijn.

Oudercursus

Het is al aangekondigd bij de oudercontactavond van klas 1 en 2, en er is op gehint bij de
oudercontactavond van klas 4 en 5, maar dan nu nog even officieel: de oudercursussen Grieks en Latijn
voor beginners en Klassieke Cultuur voor alle niveaus gaan dit jaar weer opgepakt worden. U krijgt begin
november een mail met meer informatie over de cursussen en de aanmeldmogelijkheden.

Geen Athene-reis dit jaar

Tot onze spijt hebben we moeten besluiten dat er dit jaar geen Athene-reis zal plaatsvinden. De
facultatieve reis voor leerlingen van klas 4, 5 en 6 is, gezien de toegenomen gasprijzen, inflatie en alle
andere redenen waarom het leven op het moment alleen maar duurder wordt, niet voor een redelijk
bedrag aan te bieden. We vinden het heel jammer, maar we hebben er goede hoop op dat we in de
toekomst weer met leerlingen voor het Parthenon staan.

https://weekvanrespect.nl/


Website

De website van het Novum wordt met veel zorg en liefde onderhouden, maar toch blijkt soms dat er
ergens gedateerde of foutieve informatie staat, of dat het moeilijk of onmogelijk is om iets te vinden. Zou
u, als u tegen problemen aanloopt op de website, dat willen melden aan website@gymnasiumnovum.nl?
Als wij weten dat er iets niet klopt, kunnen we er zo snel mogelijk iets aan doen!

Novumdagen

Nu de herfstvakantie bijna is aangebroken hebben wij er dus ook alweer 8
Novumdagen op zitten in leerjaar 1, 2 en 3. Een kleine greep uit de
afgelopen dagen: leerjaar 1 heeft 2 dagen in de arena doorgebracht; er is
onderzoek gedaan naar gladiatorenspelen waarbij een bezoek aan de
gladiatorenspelen in het Archeon waardevolle context gaf, en er is gedegen
advies uitgebracht aan de keizer over het afschaffen van gladiatorenspelen.
Ook zijn de klassieke Olympische Spelen onderzocht, dit leidde tot pitches
over hoe men meer elementen uit de klassieke Spelen zou kunnen
toevoegen aan de moderne Olympische Spelen. Want zeg nou zelf, het zou
toch prachtig zijn om bij het uitreiken van de gouden medaille ook een ode
aan de sporter te mogen horen! Nog meer leren in context vond plaats in
Blijdorp waar de leerlingen zelf aan de slag zijn gegaan met biologische
tekeningen én rondom het thema Escher, waar het wiskundige onderwerp

symmetrie aan de hand van de tekeningen van Escher onderzocht is.
Leerjaar 2 heeft onder de noemer Toerisme: Mijd de Massa na gedegen onderzoek een folder gemaakt
voor een duurzame treinreis door Europa, waarbij het massatoerisme juist vermeden wordt. De
klassieker PONG vormde de inspiratie voor het ontwerpen en programmeren van een eigen game, en
uiteraard zijn de eigen games ook uitgeprobeerd. Bij Tale as old as Time is gekeken naar protagonisten
en antagonisten, en hoe een verhaal verandert als je het vanuit het perspectief van de antagonist
beschrijft. Voor het onderwerp Bouwen is flink veldwerk gedaan: leerlingen bezochten het Agnetapark in
Delft en de Binckhorst en Laakhaven om kennis op te doen van de geschiedenis van het bouwen in
Nederland, zodat er na de vakantie een eigen gebouw ontworpen kan worden.
In leerjaar 3 is bij Science of Food vanuit de natuurvakken gekeken naar
voedsel: hoeveel energie levert een pinda nu eigenlijk en hoe kom je
daarachter, en hoe maak je ijs zonder te beschikken over een vriezer?
De resultaten van deze dag hebben ook de docenten goed gesmaakt.
Op de klassendag hebben de leerlingen hun eigen uitje gekozen, en er is
ook gesport op de veldsportdag. Vanuit kunst en de
maatschappijwetenschappen is gekeken hoe ons mensbeeld wordt
gevormd, enerzijds aan de hand van afbeeldingen uit de beeldende
kunst, en anderzijds door het oprichten van een politieke partij. Ook de
eerste keuzeblokken zijn in leerjaar 3 van start, leerlingen kiezen uit een
beperkt aanbod in welk onderwerp zij zich 3 weken lang gaan verdiepen.
In de week tegen pesten hadden wij de eerste schoolbrede Novumdag
van het jaar: de leerjaren 1 t/m 5 zijn aan de slag gegaan rondom het
thema positieve groepsvorming. Leerjaar 6 was in deze week in Rome,
waar ook allerlei positieve groepsvorming heeft plaatsgevonden.
Achter de schermen wordt, naast het evalueren van de huidige Novumdagen, nagedacht over de vorm
en implementatie van de Novumdagen in de bovenbouw, en de benodigde organisatie en ondersteuning.
Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen de Novumdagen ook in de bovenbouw worden ingevoerd, waarbij de

mailto:website@gymnasiumnovum.nl


Novumdag in ieder geval wekelijks op de dinsdag zal blijven plaatsvinden. Enkele dagen worden direct
na de herfstvakantie getest, op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november hebben de bovenbouwers
(ook) Novumdagen.
Mocht u niet willen wachten op de volgende nieuwsbrief om te weten wat er op de Novumdagen gebeurt,
via de NovumInsta worden ook regelmatig foto’s gedeeld van de Novumdagen. En uiteraard kunt u het
programma bekijken op novumdag.nl, ook voor de bovenbouwdagen.

Doe mee met de Hackathon!

Op 2 november is er een Spinoza-brede Hackathon. Zowel leerlingen als docenten mogen meedoen. Als
u denkt dat uw kind goed is in digitale veiligheid, moedigt u hem/haar dan vooral om mee te doen en te
strijden tegen zijn/haar eigen klas, school en andere scholen in de Hackathon 2022!
Er is kans op leuke prijzen en krijgt sowieso een oorkonde van digitale veiligheid. Het begint om 13.00
en zal plaatsvinden op de Agora. Bekijk de teaser om je al een beetje op weg te helpen en meld je nu
aan via: https://forms.gle/ui73yCjQY58g5PbYA

Vernieuwde techniek- en natuurkundelokalen

Toen we in juli op zomervakantie gingen hadden we nog twee
klassieke natuurkunde- en technieklokalen. De eerste
vakantiedag ben ik nog stiekem even langs school gefietst.
Uiteraard wist ik wat er zou gebeuren. Toch was het even
slikken: ik zag nog maar een kale betonnen ruimte - ooit was het
de kantine van Huygenslyceum. Zouden we hier over 6 weken
weer kunnen werken?

Een zomervakantie later bleek die ruimte omgetoverd tot
droomruimte voor iedere techniekliefhebber. Naast en tussen de
twee gemoderniseerde natuurkundelokalen is een enorme
Makerspace ontstaan: een extra groot lokaal met ruimte voor 36
leerlingen, voorzien van klassiek en modern maak-gereedschap,
van figuurzaag tot 3D-printers. Op Novumdagen kunnen de
tussenwanden open en gaan we aan de slag met drie klassen
tegelijk in een overzichtelijke gezamenlijke werkruimte. Er is plek
voor theorie- en hands-on-activiteiten met 100 leerlingen. Nu, na de
eerste 8 schoolweken kan ik oprecht zeggen dat dit voor zowel

docenten als leerlingen een genot is om in te werken.
Nop Velthuizen

https://www.instagram.com/gymnasium_novum/
https://www.novumdag.nl/
https://drive.google.com/file/d/1QOMZLFFVtW-S0J5Ddu3ki-dktizFrSHa/view?usp=sharing
https://forms.gle/ui73yCjQY58g5PbYA


Even kennismaken - de nieuwe docenten van het Novum

We hebben dit jaar maar liefst 10 nieuwe collega’s op het Novum. Op de foto staan staan er 9, en ze
stellen zich hieronder bijna allemaal aan u voor.

Bovenste rij van links naar rechts: Sander van Berkel (BKL - Engels), Lisette Hemelaar (HMR - biologie), Tessa Hermans (HMN - wiskunde),
Huub Adriaanse (ADN - scheikunde), Constantijn Mennes (MNN - biologie). Middelste rij van links naar rechts: Eva Tolman (TLM - Nederlands),

Igor Scheepens (SPS - natuurkunde), Laura Holkers (HLK - wiskunde). Onderaan: Roos Wamsteeker (WAM - kunst). Niet op de foto: Lizzy
Avontuur (AVT - lichamelijke opvoeding).

Mijn naam is Lisette Hemelaar en ik geef vanaf dit schooljaar biologie op het Novum. Leerjaren 1, 2, 4 en
5 hebben biologieles van mij, en af en toe zie ik leerjaar 3 op een Novumdag. Ik ben in 2018
afgestudeerd als bioloog aan de Universiteit Leiden. Ik heb mij gespecialiseerd in
wetenschapscommunicatie en educatie en heb onderzoek gedaan naar soortenkennis en
gedragsbiologie. Daarnaast ben ik regelmatig in het veld te vinden met een verrekijker om mijn nek om
vogels te kijken. Zelf heb ik op Curaçao op de middelbare school gezeten, vanwege het werk van mijn
ouders. Daar is ook mijn passie voor watersporten ontstaan. Ik zeil en zwem graag en sinds mijn
studententijd hoort roeien er ook bij. Maar ik ben ook dol op mijn racefiets en balletschoenen!

Mijn naam is Constantijn Mennes en ik geef biologie en NLT (natuur, leven en techniek). Daarnaast ben
ik mentor van klas 1A. Ik woon samen met mijn vrouw en tweejarige dochter in Voorhout, en heb
hiervoor op het Rijnlands Lyceum Sassenheim gewerkt. In mijn vrije tijd hou ik ervan om naar buiten te
gaan. Tegenwoordig gaan de tripjes meestal naar de speeltuin of de kinderboerderij, maar ik heb vooral
een voorliefde voor bos- en bergwandelingen. Een echte “buitenbioloog” dus. Verder luister ik graag
muziek, vooral na een lange werkdag.



Mijn naam is Roos Wamsteeker, docent kunstvakken op Gymnasium Novum en ik stel mij graag aan u
voor. Na veertien jaar op Gymnasium Sorghvliet gewerkt te hebben, heb ik de overstap naar het Novum
gemaakt. Vooral de Novumdagen en de ruimte die het Novum biedt aan de kunstvakken doet mijn hart
sneller kloppen. De afgelopen weken heb ik mogen genieten van al het werk dat de leerlingen hebben
geproduceerd en ik hoop u daar deelgenoot van te maken. Kunst verbindt, communiceert en is een
prachtige aanleiding voor een goed gesprek. Laat u verwonderen!

Ik ben Eva Tolman en geef dit jaar Nederlands aan de onderbouw. Helaas geen eerste klassen dit jaar,
maar dat neemt niet weg dat ik het hartstikke leuk vind om de tweede en derde Nederlands bij te
brengen. De eerste weken hier op school zijn me uitstekend bevallen. Leuke collega's, lieve leerlingen,
gezellige klassen: ik kan niets anders zeggen schrijven dan dat ik het enig vind om op het Novum les te
geven!

Mijn naam is Laura Holkers en sinds dit jaar ben ik docent wiskunde op het Novum. Daarnaast ben ik
een van de twee trotse mentoren van 2D, houd ik me bezig met de werving en hoogbegaafdheid. Dit
wordt mijn tiende jaar voor de klas als wiskundedocent. De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt op het
Picasso Lyceum in Zoetermeer. Na jaren alleen maar in de bovenbouw te hebben kunnen lesgeven,
want wiskundedocenten zijn overal schaars behalve op het Novum blijkbaar, heb ik nu weer de kans om
in álle klassen les te kunnen geven en dus geef ik nu met veel plezier les in de onder- en bovenbouw.
Daarnaast vind ik het fijn dat ik nu weer echt samen kan werken met mijn leuke nieuwe
wiskundecollega’s. Het leukste aan werken in het onderwijs vind ik het contact met leerlingen, ze
begeleiden in hun stap naar volwassenheid en samen uitzoeken wat ze daarin nodig hebben. In heel
korte tijd hebben de collega’s en leerlingen van het Novum mij al een warm welkom gegeven, waardoor
ik me al snel thuis voelde! In mijn vrije tijd zit ik graag op een terras in Delft (waar ik met veel plezier
woon), knuffel ik met mijn rode kater Waldo en verder krijgen we er binnenkort een nieuwe hobby bij,
want begin januari verwachten mijn vriend en ik een dochtertje.

Hallo, ik ben Huub Adriaanse, 33 en werk sinds dit jaar als scheikundedocent op het Novum. Vorigvjaar
heb ik hier met heel veel plezier stage gelopen om opgeleid te worden tot 1e -graads docent en was erg
blij toen ik verder kon als volwaardig lid van de scheikundesectie. Ik ben geboren en getogen in
Middelburg, maar woon al geruime tijd in de stad waar ik gestudeerd heb: Leiden. In mijn vrije tijd
volleybal ik veel, maar ik doe ook graag andere sporten. Af en toe ga ik ook graag terug naar Zeeland
om te zeilen in de mooiste delta van Europa! Mijn ambitie is om nog lang op het Novum te doceren en
taken te vervullen die gericht zijn op het begeleiden of helpen van leerlingen. Bijvoorbeeld het geven van
bijles, tutoraat/mentoraat en peer2peer-coaching.

Ik ben Tessa Hermans. Van het Sint-Maartenscollege ben ik overgestapt naar het Gymnasium Novum en
wat heb ik het hier naar mijn zin! Als wiskundedocent beschouw ik het als een cadeautje dat ik ook het
vak wiskunde D mag geven, en het nieuwsgierige karakter van de Novum-leerlingen geeft me veel
energie en plezier in mijn werk. Ik vind wiskunde zo leuk omdat het logisch is. Bovendien ben ik ervan
overtuigd dat iedereen kan leren om wiskundig te denken. De uitdaging is om ook aan leerlingen zonder
wiskundeknobbel te laten zien dat zij het heus wel kunnen. Naast werken hou ik mezelf bezig met
borduren, haken, kleding naaien en lezen. En niet te vergeten lange wandelingen met de hond!

Mijn naam is Sander van Berkel. Tijdens mijn werk in Zuid-Korea na mijn studie Koreaans in Leiden, ben
ik per ongeluk in het onderwijs terecht gekomen toen ik Engels les ging geven als vrijwilliger. Als een
voormalig geadopteerd weeskind sprak het mij enorm aan omdat mijn motivatie voor mijn vak altijd het
wegwerken van kansenongelijkheid is geweest. Eenmaal terug in Holland heb ik me verdiept in het
ondersteunen van de intrigerende leeruitdagingen die hoogbegaafde leerlingen ervaren. Je kunt me ‘s



nachts altijd wakker maken voor een leuk wetenschappelijk PDF artikeltje van een nieuw
taalwetenschappelijk onderzoekje naar Engelse taalverwerving dat verrassend genoeg heel anders
werkt dan andere Moderne Vreemde Talen zoals Duits/Frans/Spaans. Ik vind de Engelse Taal machtig
mooi vanwege de historische link met de Nederlandse taal en cultuur, de culturele impact van the UK en
the USA en de verbindende rol Engels speelt in onze huidige moderne maatschappij. Ik woon samen
met mijn vriendin die ook Engels les geeft.

Ik ben Igor Scheepens, de nieuwe natuurkunde/NaTech docent op school. Ik geef les aan de derde klas,
maar ook aan de 4 de en 6 de klas voor mijn stage. Op dit moment ben ik namelijk mijn eerstegraads
bevoegdheid aan het halen aan de TU Delft. Ik heb heel bewust gekozen om te beginnen met werken
naast het doorlopen van een stage om zo meer ervaring op te doen. Als docent ben je immers
daadwerkelijk verantwoordelijk en doe je op die manier veel meer ervaring op dan als stagiair. Hierdoor
heb ik het wel druk, maar ik vind het onwijs leuk om te doen. Maar genoeg over werk en opleiding, in
mijn vrije tijd spendeer ik graag tijd aan muziek en spelletjes. Ik speel zelf gitaar, heb een kleine
platenverzameling en ga graag naar concerten. Met mijn vriendengroep speel ik elke dinsdag
bordspelletjes en zo af en toe een game op de computer. Heb ik een keer een luie avond dan ben ik ook
vaak in de bioscoop te vinden. Laten we er een leuk jaar van maken!

Het hele team van Gymnasium Novum
wenst u een fijne herfstvakantie!


