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Voorwoord

Met de voorjaarsvakantie in zicht kijken we nu al vooruit naar de
lente. De afgelopen periode zijn de leerlingen op school druk bezig
geweest met de organisatie van een mooie Valentijnsdag op
school, inclusief onze bakwedstrijd ‘Heel Novum Bakt’, er was een
toetsweek na de vakantie, de derdeklassers hebben zich
georiënteerd op hun profielkeuze. Ook hebben we een heel mooie
Open School georganiseerd, waar basisschoolleerlingen en hun
ouders onze school bezocht hebben. Op het moment zijn we achter
de schermen al druk bezig met vooruit kijken. In de
voorjaarsvakantie krijgen een aantal werkkamers een make-over,
verhuist de kamer van de rector naar de eerste verdieping en wordt
de receptie verbouwd.
Zelf zal ik de komende een poos afwezig zijn, aangezien ik
kraamverlof opneem omdat ik begin maart een kindje verwacht. Ik
ga me na de vakantie even op heel anders richten! Gelukkig is mijn
vervanging in goede handen. Na de meivakantie ben ik weer terug
en kan ik samen met mijn collega’s zorgen voor een mooie
afronding van dit schooljaar.

Ik wens u voor nu een goede vakantie en een mooie lente!

Michel Zorge (rector)

Agenda
9-3 Studiedag Spinoza (geen lessen)
13-3 Uiterste aanmelddatum Honours
16, 17 en 18-3 Toneelvoorstelling
27-3 t/m 3-4 Toetsweek 3 (bovenbouw)
7-4 Goede Vrijdag
9 en 10-4 Pasen
4 en 5-4; 11, 12 en 13-4 en 17 t/m 21-4

Examentraining (klas 6)
12-4 Ouderavond Ardennen/Engelandreis

(klas 3)
14-4 Herkansing klas 6
19-4 Herkansing klas 4 en 5
22-4 t/m 7-5 Meivakantie

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.

Aanpassingen in en tijdelijke uitbreiding van de schoolleiding

Michel Zorge (rector) is tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie met verlof; de plaatsvervangend
rector in deze periode is Susannah Herman (thans conrector). Hiernaast is Geert-Jan Putmans
(afdelingsleider) al sinds geruime tijd afwezig. Hij wordt in deze periode vervangen door Mark Costeris.
Zijn taken als leerlingencoördinator worden opgevangen door Tom Schils. De komende periode hebben
we op deze manier de schoolleiding intact en kunnen we zorgen voor continuïteit.
Om alle processen en ontwikkelingen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, wordt de schoolleiding
de komende maanden uitgebreid met Judith Rijnders. Zij stelt zich hieronder voor.

Ik ben Judith Rijnders en ik woon met mijn gezin in Delft. Al meer dan 20 jaar
werk ik met veel plezier in het onderwijs, aanvankelijk als docente Nederlands
en later als directeur op een scholengemeenschap in Alphen aan den Rijn en
Delft. Het geeft me veel voldoening om bij te dragen aan de ontwikkeling en
groei van leerlingen én collega’s. Op het Novum zal ik mij voornamelijk
bezighouden met personele zaken.
Mijn eerste indrukken van de school zijn heel positief; ik ervaar veel creativiteit
en betrokkenheid en er hangt een fijne sfeer. Ik hoop dan ook van harte dat uw
kind hier niet alleen veel leert, maar later ook warme herinneringen overhoudt
aan deze belangrijke, vormende jaren.

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


Oudertevredenheidsonderzoek

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs continu te verbeteren. Daarvoor gebruiken
we een systeem van kwaliteitszorg, waarbij jaarlijks verschillende beleidsterreinen worden geëvalueerd.
Het oudertevredenheidsonderzoek neemt hierin - net als het leerlingtevredenheidsonderzoek - een
belangrijke plaats in. Dit jaar zullen we de tevredenheidsonderzoeken tussen 6 en 19 maart afnemen bij
de ouders van alle leerlingen. We zouden het zeer op prijs stellen als u de tijd neemt om ons te laten
weten waar u tevreden over bent en wat nog aandacht behoeft. De enquête wordt online afgenomen en
u ontvangt hiervoor een uitnodiging in de mail. De resultaten van het onderzoek delen we met u in de
volgende oudernieuwsbrief.

Het Voorburghs Snoepreysje

Dit jaar speelt Toneel Novum een bijzondere voorstelling.
Het Voorburghs Snoepreysje is een 17e eeuwse klucht
over list en bedrog in het stadje Voorburg. Naast dat het
een bijzonder stuk is, is de reden dat we dit jaar dit stuk
spelen ook bijzonder.
Afgelopen zomer, aan het begin van het schooljaar
ontving Sanne Heijnis een mail van Renier van Gelooven.
Hij is niet alleen vader van twee oud-leerlingen, dus
bekend met onze school en de voorstellingen die wij elk
jaar maken, maar ook voorzitter van de Historische
Vereniging Voorburg. De vereniging bestaat dit jaar 30
jaar en daarom wilden ze iets bijzonders doen. Enige tijd
geleden hadden zij een toneelstuk ontdekt, dat Voorburg
als locatie had. En nu vroeg Renier of wij Het Voorburghs
Snoepreysje wilden opvoeren, ter ere van het jubileum.
We waren meteen enthousiast! Er waren twee kleine
obstakels, de taal en de tijd. Het stuk was erg kort en de
prachtige taal niet volledig te begrijpen voor een
doorsnee mens/leerling. We hadden een vertaling nodig,
een die we ook daadwerkelijk konden spelen. Bij de
vereniging legden we de vraag neer voor een vertaling
van het stuk en als snel ontvingen wij van Anne Jacobs
een prachtige vertaling waar wij mee aan de slag gingen. We wilden het 17e eeuwse stuk natuurlijk niet
in de prullenbak werpen en dus besloten we te werken met beide teksten en deze beide op het toneel te
brengen.
De voorstelling is in die zin eigenlijk een twee-in-een voorstelling. Door beide teksten naast elkaar op het
podium te zetten willen we het publiek laten genieten van de 17e eeuwse taal, zonder constant te
hoeven nadenken over de betekenis ervan. Een mooie bijkomstigheid is dat het publiek zich wellicht, net
als wij, zal verbazen over hoe begrijpelijk deze soms vreemd klinkende woorden zijn. Door het verhaal
(bijna) twee keer te spelen hebben we er een voorstelling van een uur van kunnen maken.
Om alvast in de stemming te komen is dit de samenvatting van het verhaal, uit de originele tekst:
“Laurens Teunisse, een Heerschop in den Haag, een langen tyd kennis met een Snyers Wyf gehouden
hebbende, bezoekt haar, terwyl haar Man uit was, en nodigt ze tot Voorburg op een Visje te gast.
Casueel komen daar twee Klerken, die haar konden, en wel zagen dat de Wagen niet recht gong,
schryven aen den eenen zyn Man, ende den anderen zyn Vrouw, een brief, daar zy haar beyde by te
Post ontbieden, alzoo de anderen (zoo zy schreven) in doods noot lagen: Beide quamen zy over, en in



plaats van gequetsten te vinden, vonden die t’samen te vreden en gezondt; daer toen een hart gevegt
van Vrouw tegen Vrouw, en Man tegen Man ontstont, alzoo yder meende door de zelve bedrogen te
zyn.”
We zullen 4 voorstellingen spelen op: 16 maart (20.00u), 17 maart (20.00) en 18 maart (16.00u en
20.00u). Graag reserveren vooraf via toneel@gymnasiumnovum.nl.
We zien jullie graag bij een van de voorstellingen!

Sanne Heijnis, Saskia Muller en natuurlijk alle spelers

Novumschakers zijn weer succesvol!

De Novum-schakers, die vorig jaar Nederlands kampioen zijn geworden in categorie II (leerlingen van
klas 1 en 2), hebben zich dit jaar op het Nederlands Kampioenschap voor schoolteams ingeschreven op
het hoogste niveau: categorie I (alle klassen). Dat is natuurlijk een stuk zwaarder, en dat bleek al uit de
kwalificatieronde. De finale werd gelukkig - op de valreep -
gehaald. Dit keer was de finale wel gewoon achter de
borden en ook nog op de locatie van het Tata Steel Chess
Tournament, waar de sterkste spelers ter wereld aan mee
doen. De concurrentie was op papier loodzwaar, maar in
de praktijk waren de tegenstanders alleen qua postuur een
maatje groter. Al snel bleek het Novum samen met het
Huygens Lyceum uit Eindhoven tot de favorieten te
behoren en na een remise tegen elkaar eindigden ze met
een gelijk aantal matchpunten ver boven de rest. Helaas
heeft ons team de titel op bordpunten (schaakterm voor
“doelsaldo”) aan het Huygens moeten laten. Maar dit team
kan nog zeker 3 jaar meedoen dus die titel gaan we zeker nog een keer binnenhalen!

De jonge vertalers van het Novum

Op 24 november 2022 deden vijf leerlingen van Gymnasium Novum voor het eerst mee met de
vertaalwedstrijd van de EU: Juvenes Translatores. Er werden teksten vertaald van en naar het
Nederlands, het Engels, het Zweeds, het Roemeens en het Duits. Er is per land maar 1 winnaar
(ongeachte welke talen er vertaald worden) en per land zijn er daarnaast eervolle vermeldingen, voor
uitzonderlijk goede vertalingen. Dit jaar waren er voor heel Nederland drie eervolle vermeldingen,
waarvan voor onze eigen Madeleine Maarschalkerweerd. Hieronder beschrijft Madeleine hoe zij het
ervaren heeft om te horen dat ze een eervolle vermelding heeft gekregen:

Een paar maanden geleden deden een aantal leerlingen van het Novum, waaronder ikzelf, mee aan een
vertaalwedstrijd van de Europese Commissie, genaamd Juvenes Translatores. In deze wedstrijd is het
de bedoeling dat veel leerlingen uit alle landen die tot de Europese Unie behoren, een tekst van één
taal, naar een andere taal vertalen. In mijn geval vertaalde ik van het Zweeds naar het Nederlands,
omdat dit mijn moedertalen zijn.
Een week geleden kreeg ik ’s ochtends plotseling een appje van Leoniek Rolvink, mijn tutor, of ik even
langs wilde komen. Dit maakte me nerveus, want ik had absoluut geen idee wat mij te wachten stond.
Toen ik, na een ochtend vol speculatie, bij haar kantoortje kwam, bleek dat mijn vertaling één van de drie
eervolle vermeldingen in Nederland had gekregen! Het juryrapport zei het volgende: "Over het algemeen
een goede en vlotte vertaling. Een paar kleine foutjes, zowel wat interpretatie als grammatica betreft,
maar al bij al zeer goed. Meerdere keren een mooie Nederlandse uitdrukking gebruikt (elk nadeel heeft
zijn voordeel, het liep op rolletjes...). Goed gedaan!" Met mijn naam op de site van de Europese
Commissie en een mooie bos bloemen kon mijn dag niet meer stuk!



Valentijnsnieuwsbrief

Op dinsdag 14 februari, Valentijnsdag, werd op het Novum de liefde
gevierd. Voor de Novumdagen in klas 2 en 3 werd gebruik gemaakt
van de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’. Leerlingen werken aan
een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Niet alleen
kennis maar ook aan de houding en vaardigheden van leerlingen
ten aanzien van relaties en seksualiteit kwamen aan bod.

Deze dag werd door onze
GSA aangegrepen om ‘Heel
Novum bakt’ te organiseren.
Een veertigtal prachtige
taarten streden om de ‘gouden garde’ wisseltrofee. De
feestcommissie bracht rozen en lollies rond aan leerlingen en
docenten met lieve berichtjes. Bij de blind dates waarvoor
leerlingen zich konden inschrijven leek soms wel een vonkje over
te slaan.

We willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u te
wijze op de stichting Dance4life. Deze stichting, verbonden aan
de Rutgersstichting, zet zich voor een wereld waarin alle jongeren
in staat zijn om gezonde seksuele keuzes te maken, grenzen aan

te geven en nee - of juist ja! - te zeggen tegen seks.
Dance4life heeft een boekje uitgegeven dat handvatten geeft om met tieners in gesprek te gaan over
seks. Want “Jaaahaaa, ik weet alles al”, is een veelgehoorde reactie, wanneer ouders een poging doen
om met hun tiener over seks te praten. Maar hóe open je het gesprek over seks en wat wil je allemaal
bespreken? Daar geeft de gids antwoord op. Het neemt je mee in de huidige seksuele leefwereld en
wijst een weg in belangrijke sociale topics rond relaties en seks, zoals het aangeven van seksuele
wensen en grenzen. Het gratis gidsje vind je hier en is van harte aanbevolen.

https://dance4life.nl/wat-seks-jij-nou/


Even voorstellen

Mijn naam is Harry Verschoor en ik mag collega Holkers gedurende haar
zwangerschap- en bevallingsverlof vervangen. Ik geef dus sinds 2
december wiskunde op het Novum in de leerjaren 2, 3, 5 en 6. Erg leuk om
weer als docent voor de klas te staan en lessen wiskunde te verzorgen. Al
meer dan 40 jaar ben ik in het onderwijs werkzaam. Ik heb op verschillende
scholen gewerkt als wiskunde/natuurkunde docent. De meeste jaren in het
voortgezet onderwijs, maar ook enkele jaren in het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs.
Mijn passie is leerlingen vertrouwd te maken met de taal wiskunde en het
logisch analytische denken bij hen te versterken. Maar het leukste aan
werken in het voortgezet onderwijs blijft het optrekken met jonge mensen
die zichzelf aan het ontdekken zijn en die zich ontwikkelen van kind naar
jongvolwassene.
Na deze vervanging van vijf maanden ga ik weer samen met mijn
echtgenote met onze boot op reis. Waar naartoe weten we nog niet zeker. Het kan zijn dat we naar
Berlijn varen en naar de Oostzee of langs de Belgische kust richting Normandië en Bretagne. Mijn hobby
was voetballen maar dat gaat helaas niet meer. Verder volg ik het nieuws en de maatschappelijke
ontwikkelingen. Lezen van historische romans en verhalen over markante personen uit de geschiedenis
zijn een andere hobby van mij. Gewoon lekker zitten op het dek in de zon, staren over het water, kijken
naar de lucht en naar alles wat er beweegt en een beetje zwemmen maakt het leven ook leuk.

Mijn naam is Yu-Chieh Chou. Ik ben in China geboren en sinds mijn
achtste jaar woon ik in de prachtige historische binnenstad van Leiden. Ik
ben in autonome beeldende kunst afgestudeerd aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Daarna behaalde ik mijn
onderwijsbevoegdheid in Beeldende Kunst en Vormgeving en CKV 1,2,3 te
Utrecht. Sinds 2005 geef ik les in kunstvakken. Afgelopen januari startte ik
bij het Novum. Ik geef beeldende vorming, kunst beeldende vorming en
kunst algemeen. De leergierige en fijne leerlingen bij het Novum geven mij
energie en werkplezier. Ik vind het fantastisch om te zien wat de leerlingen
maken en hoe ze zich daarin ontwikkelen. In mijn vrije tijd zing ik graag, ik
hou van dansen en ik speel een beetje piano. Als het mooi weer is ga ik
graag naar buiten en vind ik het heerlijk om te wandelen in de duinen en
aan het strand. Ik hou van lekker eten en ik ben dol op chocola!

Toen mijn partner Susannah Herman, schoolleider op Gymnasium Novum, in
een gesprek bij ons thuis zei dat de sectie Klassieke Talen uitbreiding behoefde,
maar dat er geen bevoegde classicus te vinden was, reageerde ik (Michel
Buijs) met de woorden: ‘Je hebt er hier thuis een op de bank zitten die tot de
zomer enige tijd over heeft…’ En zo is het gekomen dat ik, die als docent Latijn
en Grieks verbonden ben aan de Faculteit Geesteswetenschappen der
Universiteit Utrecht en daarnaast lessen verzorg op het gebied van de Klassieke
Talen namens mijn bedrijf Classix, in januari begonnen ben als docent Latijn en
Grieks op het Novum, waar ik binnen de sectie Klassieke Talen en daarbuiten al
verscheidene docenten kende (en zij mij) doordat ik enige keren door de school
georganiseerde reizen naar Rome en (een keer) Athene mede heb begeleid. Ik
verzorg thans lessen Latijn aan de klassen 1D, 3A en 3B en 5.ltc7b, en lessen



Grieks aan klas 1A, en geef met plezier twee Novumbanden: een ‘Bootcamp’ Latijnse grammatica en
een serie klank– en vormleer van het Grieks, waarin leerlingen uit de vierde/vijfde klas en ik samen op
onderzoek gaan hoe het komt dat het Grieks soms een rare taal vol met uitzonderingen lijkt te zijn. Ik
vind het heel bijzonder dat een school op deze manier leerlingen gelegenheid geeft tot verbreding en
verdieping, en ben dan ook blij dat de voor mij hernieuwde kennismaking met het middelbaar onderwijs
op het Novum plaatsvindt: ik kan niet anders zeggen dan dat ik het hier erg naar mijn zin heb.

Hallo, mijn naam is Evaline dos Santos en sta sinds deze maand voor de klas
als docent Beeldende Vorming op het Gymnasium Novum. Ik woon in Rotterdam,
heb een achtergrond als grafisch ontwerper en heb met veel plezier de keuze
gemaakt om mijn kennis en vaardigheden mee te nemen in het onderwijs.
Sinds 2020 ben ik al werkzaam op het Gymnasium Novum als onderwijsassistent,
tijdens mijn studie voor mijn lesbevoegdheid. Voor veel leerlingen heb ik al een
bekend gezicht. Ik ervaar het Gymnasium Novum als een fijne, warme school.
Een plek waar de leerling de ruimte krijgt om zichzelf te ontdekken. En wat is
Beeldende Vorming toch een mooi vak om hiermee aan de slag te gaan! Ik hoop
mijn leerlingen mee te geven wat voor energie kunst mij geeft en hoe ze zit naar
eigen hand kunnen zetten.

De ouderraad

De ouderraad is in februari weer bijeen gekomen. De ouderraad overlegt eerst onderling. We hebben
een jaaragenda met terugkerende onderwerpen (denk aan voorlichtingsactiviteiten, toetsen,
eindexamens), en daarnaast bespreken we vragen die we van andere ouders hebben gekregen. Daarna
schuift de schoolleiding aan en zetten we het gesprek voort.

Dit keer op de agenda:
● De toetsweek: hoe is die door de leerlingen ervaren, hebben we signalen gekregen van ouders

over de planning en zwaarte? Wat zijn de voordelen van planning van de toetsweek na de
vakantie in plaats van ervoor?

● Voorlichtingsavond en open school. De schoolleiding was tevreden: de voorlichtingsavond voor
ouders en de open school zijn goed bezocht. De ouderraad nam op de avond deel aan panels,
en was op de open school vertegenwoordigd met een kraampje in het Atrium. Tijdens de panels
konden de ouders vragen stellen aan docenten, leerlingen en ouders. Dat leverde levendige
gesprekken en een hoop vragen op.

● Tafeltjesavonden: bij het intekenen voor tafeltjesavonden zijn sommige docenten (bijvoorbeeld
brugklasmentoren die ook wiskunde geven) snel overtekend. Magister deelt de gesprekken in, en
het kan zijn dat daardoor ouders met dringende vragen buiten de boot vallen. De betreffende
docenten nemen dan contact op voor een andere afspraak. De schoolleiding geeft aan dat zij
nadenkt over een alternatieve manier van organiseren.

● Thema avond: eens per jaar organiseert de ouderraad een thema-avond. Dit jaar is het thema
leerstrategieën en perfectionisme. Datum volgt.

Als u contact op wilt nemen met de ouderraad, kan dat via: ouderraad@gymnasiumnovum.nl.

mailto:ouderraad@gymnasiumnovum.nl


Model European Parliament Zuid-Holland

Woensdag 8 t/m 10 februari heeft een selecte groep leerlingen meegedaan aan het Model European
Parliament Zuid Holland. MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor middelbare scholieren.
Ieder jaar kruipen 80 jongeren in de huid van Europarlementariërs om de problemen van Europa op te
lossen. Drie dagen lang mochten onze leerlingen zich Europarlementariër wanen in het Provinciehuis.
Loïc, Thorben, Livia, Lisa, Oliver en Janneke waren de gedelegeerden namens Duitsland samen met
voorzitter Carmen van Leeuwen. Onder haar leiding hebben zij zich op school voorbereid en zich vanuit
het perspectief van Duitsland ingewerkt met betrekking tot vraagstukken over veiligheid op ruimtegebied
binnen de Europese Unie, een digitale Europese munt, gelijke behandeling in de Europese Unie,
duurzaam reizen in de Europese Unie, ontwikkelingsinvesteringen en Europees
(kandidaat-)lidmaatschap.

Twee dagen lang wordt er overlegd in de verschillende subcommissies en gewerkt
aan het schrijven van resoluties. Zo’n resolutie bestaat uit Introductory Clauses
(IC’s) en Operative Clauses (OC’s). De IC’s zijn probleemstellingen die bij het
vraagstuk horen en geven aan waarvoor oplossingen moeten worden bedacht. De
OC’s zijn de maatregelen die een oplossing bieden voor de opgestelde IC’s. Met de
resolutie probeert de commissie een oplossing te bieden voor het vraagstuk.
Op de laatste dag is het dan zover. Dan verdedigen de commissies hun resolutie in

een plenaire vergadering. Er wordt per resolutie een speech en een tegen speech gehouden,
amendementen ingediend, gedebatteerd en uiteindelijk gestemd.
Hoewel onze delegatie menig punt heeft weten te scoren was de delegatie van Denemarken hun net de
baas. Thorben Maas wist zich als delegatielid het best in de kijker te spelen en zal namens ons deel
nemen in de afvaardiging van onze provincie bij MEP nationaal in september in de Tweede Kamer.
Carmen van Leeuwen wist als voorzitter het plenaire gedeelte zo goed te managen dat zij verkozen is
om daar als voorzitter op te treden.

Livia Rijkels, leerling van klas 4 en deelnemer namens het Novum aan het MEP, heeft een mooi verslag
van haar ervaringen geschreven. Dat delen we natuurlijk ook graag met u!

Samen met vijf andere fanatieke delegatieleden heb ik namens het Novum Duitsland mogen
vertegenwoordigen in het MEP. Het doel hiervan was vooral om voor drie dagen in de schoenen te staan
van echte europarlementariërs en dat is in allerlei opzichten zeker gelukt.
Elk delegatielid zat in een commissie, waar iedereen de problemen en oplossingen voor een bepaald
vraagstuk bedacht. De eerste twee dagen waren we druk bezig met het opstellen van een resolutie, die
op de derde dag aan de andere commissies gepresenteerd werd in de plenaire vergadering.



Toen ik op de eerste dag met mijn koffertje aankwam, waren mijn delegatieleden er nog niet, dus ging ik
maar meteen praten met de delegatie van Polen van het Scala college.
In de vergaderingen ging het er serieus en intensief aan
toe, maar terwijl ik op de eerste dag mijn
commissieleden alleen kon onthouden aan hun land,
werd iedereen vooral op de tweede dag wat relaxter en
heb ik veel met mensen gepraat. Naast de
vergaderingen zelf waren hier soms ook nog andere
gelegenheden voor. Op een gegeven moment kwam er
iemand binnen in onze commissiezaal die verkondigde
dat er daar een andere vergadering bezig had moeten
zijn, dus werden wij geacht om op te hoepelen. Onze
voorzitters besloten toen maar om als ‘energizer’ een
soort stoelendans op de gang te doen. Zo deelde
iedereen het plezier en het leed van een
Europarlementariër.
Tijdens de uitgebreide lunch met o.a. belegde broodjes en kroketten was er de tijd om als delegatie
Duitsland bijeen te komen en te praten, klagen en lachen over onze commissies. Ik heb deze dagen
nauwelijks aan school gedacht omdat ik gewoon zo druk bezig was en moe was van alle indrukken. Dit
was aan anderen ook wel te merken, bijvoorbeeld als iedereen aan het eind van de dag gewoon maar
voor een OC (Operative Clause) stemde, zodat we iets sneller klaar konden zijn en bij Dudok konden
gaan eten.
Het was indrukwekkend om mee te maken hoe de plenaire vergadering werkte. Elke commissie moest
vragen beantwoorden vanuit de zaal en de eigen resolutie verdedigen, zodat die werd aangenomen. Op
verschillende schermen was degene te zien die via de microfoon aan het woord was, wat ook tot veel
vermaak leidde. Het ging er af en toe hard aan toe, waardoor uiteindelijk ook maar één van de zes
resoluties is aangenomen. Ik had toen ik weer op school was bijna de neiging om docenten aan te gaan
spreken met ‘voorzitter’, omdat dit zo vaak gevraagd moest worden.
Aan het eind van deze drie hectische dagen heb ik veel opgedaan, en ik ben daarin zeker niet de enige.
Behalve de duurzame koffiebeker van gastspreker Vera Tax, hebben we nog veel meer ervaringen en
vriendschappen mee naar huis genomen. Ik heb er zelf veel aan gehad en kan het iedereen aanbevelen.

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


