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Voorwoord

Vandaag luiden we 2022 uit, met kerstvieringen en muziek. De
afgelopen dagen leefden zowel leerlingen als collega’s toe naar de
kerstdagen en naar de vakantie. Het lijkt alweer een eeuwigheid
geleden dat de school haar deuren sloot in verband met corona, al
is dat pas één jaar geleden. Toen waren we de week voor de
kerstvakantie gesloten en hoorden we pas begin januari dat de
scholen weer open gingen.
Hoe anders is dat nu, en hoe fijn is dat. In het huidige schooljaar
kunnen we ons tot nu toe richten op alles waar we goed in zijn en
wat we belangrijk vinden: werken aan een fijne school met goed
onderwijs. We blijven natuurlijk vooruit kijken, zo staan er een
aantal mooie zaken op de planning de komende tijd.
We zullen komende zomer het interieur van de eerste verdieping
van de bètavleugel vernieuwen, net zoals we afgelopen zomer de
natuurkunde lokalen op de begane grond hebben aangepakt. Ook
nemen we de hele buitenkant van die vleugel mee. U heeft vast
meegekregen van uw kind dat het vooral in die vleugel van de
school bar koud was de afgelopen tijd. Dat had aan de ene kant te
maken met een defect in de CV, maar aan de andere kant bevindt
de bètavleugel zich in het minst goed geïsoleerde stuk van het
gebouw. Die isolatie wordt in de zomer van 2023 ook verbeterd,
met nieuwe ramen en muurisolatie.
Het schoolplan van Gymnasium Novum voor de komende jaren is
af en zijn we niet zuinig met onze ambities. We gaan aan de slag
met het verlagen van werkdruk voor leerlingen en collega’s, we
maken serieus werk van kansengelijkheid en we zorgen ervoor dat
ons onderwijs nog beter aansluit bij de behoeftes van de leerlingen
van nu. We zijn niet voor niet een modern gymnasium.
We kijken met een goed gevoel terug op de eerste maanden van
het schooljaar en tegelijk hebben we ook zin in de resterende
maanden. Maar nu eerst vakantie!

Namens alle docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding
wens ik u een prachtige kerst en een voorspoedig 2023!

Michel Zorge (rector)

Agenda
13-1 t/m 20-1 Toetsweek
26-1 en 27-1 Les Trois Petits Cochons
1-2 Voorlichtingsavond
3-2 Voorlopige profielkeuze klas 3
4-2 Open School
10-2 t/m 12-2 Toneelweekend
14-2 Valentijnsdag (Heel Novum bakt)
28-2 Tafeltjesmiddag en -avond

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 voorjaarsvakantie.

Novumbaby’s

Er is op het Novum een ware babyboom gaande: sinds de vorige nieuwsbrief zijn er maar liefst 3 baby’s
geboren: Bram, de zoon van Ingrid van der Eijk, Pijke, de zoon van Bob Gastelaars en Julia, de dochter
van Laura Holkers en Mark Costeris. We feliciteren onze collega’s en hun partners met de
gezinsuitbreiding!

https://www.instagram.com/gymnasium_novum/


Broodbeleginzamelactie weer een groot succes

Het maakt inmiddels echt deel uit van de Kerstactiviteiten op het Novum: de
inzamelactie voor Voedselbank Leidschendam-Voorburg, waarbij we vooral
zoet broodbeleg inzamelen, zodat de kinderen van ouders die bij de
voedselbank komen met Kerst ook boterhammen met pindakaas, hagelslag
en schuddebuikjes kunnen eten. Onze leerlingen en collega’s werden
uitgenodigd om hun bijdrage onder de Kerstboom op de kamer van
Susannah Herman te zetten - en dat ging maar net goed, want op de
laatste dag had ze het moeilijk om haar bureau te bereiken. Behalve
broodbeleg is er ook een flink bedrag aan cadeaubonnen ingeleverd. In
deze tijden van hoge energieprijzen, inflatie en de gevolgen van de
COVID-epidemie is het fijn om te zien hoe sociaal onze leerlingen zijn en
hoe bereid ze zijn om hun welvaart te delen met de mensen die dat nodig
hebben. En laat dat nou net een mooie Kerstgedachte zijn!

Van Aeneas tot zonnepanelen - de PWS-avond op het Novum

Het schrijven of maken van een “profielwerkstuk” (PWS) is een wettelijke verplichting voor leerlingen in
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In het Eindexamenbesluit VO is geregeld dat het
profielwerkstuk “een werkstuk is, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel”.
Een leerling moet het PWS schrijven voor “een groot vak”, 80 uur aan het onderzoek besteden en mag
niet deelnemen aan het Centraal Eindexamen als het PWS niet voor die tijd is afgerond en becijferd. Tot
zover de wettelijke verplichtingen. Scholen hebben een grote vrijheid in het stellen van eisen en in het
vorm en inhoud geven aan het proces, de presentatie van het eindproduct en de beoordeling van het
PWS.
De afgelopen presentatieavond van alle PWSen van de 6V leerlingen was de 11e editie van de aanpak
van het PWS op Novum. Deze aanpak (“Het spel van vraag en antwoord”) moet leiden tot een integere
en zorgvuldige onderzoeksattitude bij de leerling, waarbij creativiteit, nieuwsgierigheid en vakoverstijging
extra gestimuleerd worden. Wij hebben in 2011 ervoor gekozen om het proces in stukken op te delen,
inclusief tussenbeoordelingen, om iedere leerling te matchen met een begeleidend vakdocent en om alle
leerlingen te laten presenteren. De apotheose van het proces resulteert sinds 2012 in één van de, wat
mij betreft, leukste en mooiste avonden op school: de profielwerkstukkenpresentatieavond.
De editie van 2022 was om meerdere redenen een bijzondere. De leerlingen uit 6V hadden twee jaren
achter de rug met Corona-perikelen en hadden te maken met uitval en wisselingen van docenten. Op
verzoek van leerlingen hebben we nog nooit zoveel werkdagen gefaciliteerd om tijdens schooltijd
zelfstandig aan het PWS te kunnen werken. Hier is door veel leerlingen goed gebruik van gemaakt. En
uiteindelijk is op 14 december het programma nagenoeg geheel uitgevoerd. In 8 lokalen presenteerden
leerlingen zo’n 60 PWSen. Van meer technisch naar meer maatschappelijk en van meer theoretisch naar
meer praktisch. Er is gebouwd, geëxperimenteerd, geanalyseerd en geschreven. En: gemusiceerd. Want
wat de editie van dit jaar wel heel bijzonder maakte was de opening van de avond: na twee Coronajaren
zat de zaal nu weer vol met leerlingen, docenten en ouders om te luisteren en te kijken naar de
opvoering van een heuse musical. Na onderliggend onderzoek en heel veel werk en organisatie,
luisterden wij naar het verhaal van Aeneas, door Thijmen Dol van een nieuwe tekst voorzien (in het
Engels) en door Esse Halbertsma van noten voorzien. De door Esse gecomponeerde en gedirigeerde
muziek werd uitgevoerd door een jeugd-gelegenheidsorkest en zingende medeleerlingen, terwijl Thijmen
als verteller zijn teksten voordroeg. Het was een prachtig voorbeeld van het op een “geïntegreerde wijze
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde laten komen die van betekenis zijn in het desbetreffende



profiel”. Maar het was veel meer dan dat. Het was een voorbeeld van werkelijk alles uit een wettelijke
verplichting halen wat er te halen valt: met passie je talenten gebruiken en ontwikkelen. En dat gold voor
heel veel PWS-en. Na soms een proces van “bloed zweet en tranen” kunnen veel leerlingen heel erg
trots zijn op hun eindproduct en presentatie. Waar dit jaar veel mensen “live” van hebben mogen
genieten. Voor het bekijken van het programma: Programma PWS 14 december 2022. Voor het
bekijken van de PWS site: PWS op Gymnasium Novum.

Melissa van Melle
docent Maatschappijwetenschappen en coördinator PWS

De Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders met kinderen in verschillende leerjaren op het Gymnasium Novum. De
Ouderraad overlegt regelmatig, zowel onderling als informeel met de schoolleiding. Dit gaat in het
bijzonder over het welzijn van de leerlingen en de communicatie met de ouders. We bieden een
klankbord voor de schoolleiding en geven signalen door die we zelf ervaren of die we van andere ouders
horen. Ook organiseert de Ouderraad jaarlijks een thema-avond. In de decembervergadering hebben wij
met de schoolleiding gesproken over de Novumdagen in combinatie met de werkdruk voor de leerlingen
in (met name) de derde klassen. Dit naar aanleiding van berichten van ouders. De Novumdagen zijn
volop in ontwikkeling en hebben mooie kanten maar ook aandachtspunten. Daarnaast spraken we over
het nieuwe communicatieplan van de school. De Ouderraad is te bereiken via e-mail
op ouderraad@gymnasiumnovum.nl.

Leden Ouderraad 2022-2023

Sanne Overbosch, Voorzitter (ouderraadslid voor het 3de en 5e leerjaar)
Michiel Gorsse, Secretaris (ouderraadslid voor het 2e leerjaar)
Wendy van Ulden (ouderraadslid voor het 5e en 6e leerjaar)
Marianne Meijer (ouderraadslid voor het 5e leerjaar)
Melanie Hoekstra (ouderraadslid voor het 4e leerjaar)
Rob Binda (ouderraadslid voor het 4e leerjaar)
Ilse Daan (ouderraadslid voor het 2e leerjaar)
Ivar Nijenhuis (ouderraadslid voor het 2e en 1e leerjaar)
Marieke Brugman (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)
Wladi Rabiej (ouderraadslid voor het 1e leerjaar)

https://docs.google.com/document/d/11iTLxMTWLs2nc5mQQ5nGVOHsbf96N3vLHAFfmj5oh50/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/gymnasiumnovum.nl/pws/nieuws
mailto:ouderraad@gymnasiumnovum.nl


Kerstgala

Het Kerstgala dit jaar was weer een groot succes! Veel leerlingen waren aanwezig en er was zelfs een
mocktailbar met voor iedereen een gratis lekkere mocktail. Ook was er zoals elk jaar weer een
photobooth om gezellig met je vrienden op de foto te gaan en een bar voor wat frisdrank, chips en
snoep.
Er was ook een DJ die de hele avond leuke nummers draaide en zelfs kwam Yes-R een half uur lang
optreden! Hij bracht een aantal goede nummers en liet zelfs nog iemand uit het publiek op het podium
meezingen. Ook kondigde hij de Kings en Queens van dit jaar aan, twee koppels uit de 6e klas. Om
00:00 kwam het feest ten einde en om 01:45 was alles opgeruimd. Tijd om lekker naar huis te gaan, of
naar een after…

De Feestcommissie van het Novum

Oudercursussen Latijn, Grieks, Klassieke Cultuur en De Romereis

Een paar jaar geleden gingen bij ons de eerste oudercursussen Latijn, Grieks en Klassieke Cultuur van
start. Inmiddels hebben we op Gymnasium Novum een bescheiden traditie aan oudercursussen
opgebouwd, waarbij ouders kunnen kiezen uit verschillende cursussen, die alle met de Klassieke
Oudheid te maken hebben. Dit jaar zullen de volgende cursussen aangeboden worden: Latijn voor
beginners, Grieks voor beginners en Klassieke Cultuur.
Bij de cursus Latijn voor beginners maken we gebruik van SPQR. Deze cursus stelt u beter in staat om
uw kind te overhoren en te begeleiden bij het maken van het huiswerk; bovendien is Latijn een prachtige
taal die het leren zeker waard is, zodat de cursus ook interessant kan zijn voor ouders van leerlingen van
de hogere klassen. De cursussen Latijn zullen alle plaatsvinden op school op de dinsdagavond van
19.30 tot 20.30. De eerste bijeenkomst van de cursus Latijn voor beginners is op 10 januari; in totaal
worden 10 lessen aangeboden (op 10 en 24 januari, 7 februari, 7 en 14 maart, 4 en 18 april, 16 en 23
mei en 6 juni).
Voor de oudercursus Grieks wordt gebruik gemaakt van de lesmethode Argo. Ook Grieks is een mooie
taal - naast het fascinerende alfabet is de taal an sich interessant en uitdagend. Er wordt ook aandacht
besteed aan hoe u als ouder uw kind kunt helpen bij het maken van het huiswerk, maar het zelf leren
van de taal is wel het belangrijkste doel van de cursus. Ook de cursussen Grieks worden op
dinsdagavond op school gegeven, aansluitend op de oudercursus Latijn, van 20.45 tot 21.45. In totaal
komen we 10 keer bijeen (op 10 en 24 januari, 7 februari, 7 en 14 maart, 4 en 18 april, 16 en 23 mei en
6 juni).
Van de deelnemers aan de taalcursussen wordt een bescheiden voorbereiding verwacht, aan de hand
van materiaal dat van tevoren verstrekt wordt.



Bovendien wordt er ook dit jaar weer een oudercursus Klassieke Cultuur aangeboden. De cursus is een
algemene inleiding op verschillende aspecten van de klassieke cultuur (mythologie, tragedie,
geschiedschrijving, filosofie), waarbij zeker ook aandacht besteed zal worden aan de manier waarop in
latere tijden in beeldende kunst, film en literatuur met de verschillende aspecten van de klassieke cultuur
wordt omgegaan. Deze cursus sluit niet rechtstreeks aan bij lessen die op het Novum gegeven worden,
maar is zeker wel de moeite waard voor mensen met een interesse in de Novumdagen met klassieke
thema's of de culturele onderdelen van de lessen Griekse/Latijnse Taal en Cultuur. Deze cursus is
overigens ook interessant voor de ouders die eerdere oudercursussen Klassieke Cultuur hebben
gevolgd; we lezen andere teksten en er zal aandacht besteed worden aan andere onderwerpen. Ook
deze cursussen zullen plaatsvinden op school op dinsdagavond, maar dan van 19.30 tot 21.00. Er zijn 6
lessen gepland op de volgende data: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 9 mei, 30 mei en 27 juni.
U kunt zich aanmelden voor de oudercursussen Latijn en Grieks voor beginners en/of Klassieke Cultuur
door het aanmeldingsformulier (https://forms.gle/LA5ku8DXJJ3oV7ds6) in te vullen. Na aanmelding krijgt
u een factuur voor de kosten; voor de cursussen vragen we per cursus, inclusief materiaal, €60. Omdat
we het belangrijk vinden dat iedere ouder die wil deze cursussen kan volgen, worden ouders voor wie de
kosten een probleem uitgenodigd zich gewoon aan te melden - de bijdrage is in die zin vrijwillig, en onze
ervaring is dat er doorgaans voldoende betalende deelnemers zijn. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met Susannah Herman, die de cursussen geeft; haar mailadres is hrm@gymnasiumnovum.nl.

Er komt ook nog een andere lezingenreeks, verzorgd door Ufuk Akgün. Het thema van deze lezingen zal
dit jaar ‘Rome’ zijn - alle hoogtepunten van de Romereis, zoals die door onze leerlingen wordt gemaakt,
zullen de revue passeren. Hierover krijgt u binnenkort een mail.

Novumdag Ypje

22 en 29 november werd leerjaar 1 ondergedompeld in de geschiedenis van
de eigen omgeving. Zij maakten kennis met Ypje van Rijswijk, het meisje dat
in Ypenburg gevonden is en in prehistorische tijden in deze omgeving leefde.
De leerlingen ontdekten dat de leefomgeving van Ypje zag er heel anders uit
dan nu en haar ‘Schijf van Vijf’ een bestond uit klein wild, noten, zaden en
vruchten.
Ook de komst van de Romeinen, hoe zij dit gebied in gebruik genomen hebben, hoe zij leefden en wat
daar in de omgeving van terug te vinden is, kwam aanbod. Middels verschillende keuze opdrachten
konden de leerlingen kennis nemen van het leven ten tijde van de Romeinen, het Romeinse onderwijs,
landmeten met de groma, Romeinse wegen in Nederland en ook een bezoek aan Forum Hadriani
behoorde tot de mogelijkheden.
Hieronder 2 mooie door onze leerlingen gemaakte eindproducten van deze dag.

https://forms.gle/LA5ku8DXJJ3oV7ds6
mailto:hrm@gymnasiumnovum.nl


Update Nationaal Programma Onderwijs

We zijn intussen bijna 4 maanden aan de slag als NPO-coördinatoren. In die tijd hebben wij gesprekken
gevoerd met collega’s, leerlingen en ouders om te kijken waar de achterstanden en behoeftes liggen
voor de besteding van de NPO-gelden.
Onze docenten gaven aan dat er naast vakondersteuning (voor groepjes leerlingen) ook achterstanden
zijn qua vaardigheden. Na een inventarisatie bij de mentoren om te achterhalen voor welke executieve
functies de meeste ondersteuning gewenst is, zijn we nu bezig om een op maat training aan te bieden
aan de mentoren van de onderbouw. Deze trainingen zullen binnenkort worden gegeven. Op
vakinhoudelijk gebied is er reeds een wiskunde B examentraining voor de 6e klassers geweest en is er
extra ondersteuning voor klassieke talen en geschiedenis in de onderbouw.
Uit de gesprekken met leerlingen kwam naar voren dat de mindfulness bijeenkomsten in de bovenbouw
een groot succes zijn en dat er veel behoefte aan is. We hebben toen ook besloten om mindfulness
sessies voor onderbouwleerlingen aan te bieden. Deze zullen na de vakantie van start gaan! Binnenkort
spreken we met wat leerlingen om te kijken hoe het allemaal bevalt.
Bij de ouders en leerlingen ligt de nadruk vooral op het sociale en emotionele vlak. Op
klassen-/tutorniveau is er wel weer een bedrag beschikbaar van €15,- per leerling. Mentoren en tutoren
kunnen dus leuke activiteiten organiseren of ergens heen gaan met hun leerlingen. Daarnaast kijken we
nog naar leerjaarbrede en/of schoolbrede activiteiten, maar vanzelfsprekend moeten deze wel passen in
de toch al volle jaaragenda.
Tot zover deze update over de NPO gelden - Merry Christmas!

Team NPO: Frank van Leeuwen en Chantal Girgis

Paarse Vrijdag

Op 9 december was het weer Paarse Vrijdag. Op Paarse Vrijdag dragen zo veel mogelijk mensen op het
Novum paarse kleding om hun solidariteit met de LHBTQI+-gemeenschap op school en daarbuiten te
tonen. Onze GSA had er een mooie dag van gemaakt, met een nagellakbar, paarse suikerspin en
natuurlijk de regenboogvlag. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid namens D66, was toevallig bij ons op
bezoek en hij was erg onder de indruk van alles wat onze GSA heeft neergezet. De traditionele
groepsfoto van alle leerlingen met paarse kleren op de trap heeft zelfs nog wat bijzonders opgeleverd:
voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we de Paarse Vrijdag-fotowedstrijd gewonnen en mag
de GSA een dagje naar Amsterdam, om het Rijksmuseum en een aantal belangrijke ‘roze’ locaties te
bezoeken!



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!

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

mailto:website@gymnasiumnovum.nl

