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Uit de school

Nieuws valt te melden over mevrouw van Schaik. Terwijl ik de vorige Blaudruk schreef, werd
haar zoon al geboren. Zoonlief is uiteraard wat aan de kleine kant en moet nog even in de
couveuse blijven, maar alles lijkt goed te gaan. Gefeliciteerd. Ook valt goed nieuws te melden
over de heer van Leest. Nu pas blijkt dat het een geïrriteerde dikke darm is die een hoop pijn
en overlast geeft, maar uiteindelijk zal het allemaal wel op zijn pootjes terecht komen.
Datzelfde geldt, maar dan wat letterlijker, voor de heer Nauta. Die doet nu rek- en strekoefeningen om zijn enkelbanden weer op lengte te brengen. Onze ziekenboeg werd aangevuld
met de heer de Boer, die het vanwege hartritmestoornissen kalm aan moet doen. Hij heeft daar
al veel langer last van, dus hebben de artsen besloten het nu eens tot op de bodem uit te
zoeken. Mevrouw van Wijk tot slot werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis met ook al
een aanstaande boreling die te vlug wil komen. Je snapt die haast niet, want ik had nog geen
vervanging voor haar lessen gevonden.
Helaas kan ik niet voor veel mensen woorden van welkom spreken. Toch: welkom aan
mevrouw Rollman, de derdeklassers met Duits slaakten echt een zucht van verlichting. Nu de
tweedeklassers nog. Gelukkig had ik vanavond eindelijk weer eens wat hoopgevende
telefoontjes. Laten we hopen dat we de openstaande vacatures nu een beetje snel kunnen
invullen. Mocht het bij een vak echt helemaal niet willen lukken, dan gaan we over tot een
herverdeling van docenten over de groepen.
Inspectiebezoek
De onderwijsinspectie deed altijd al aan schoolbezoek. De inspecteur kwam een paar uur
praten, je overlegde wat over problemen en dat was het dan. Uiteraard kwam zij - of vroeger
was het altijd een hij - tijdens de examens met een meetlint kijken of de tafels wel ver genoeg
uit elkaar stonden. Dat gaat nu allemaal veel degelijker. Maandag 4 en dinsdag 5 oktober
komen drie inspecteurs met administratieve ondersteuning op inspectiebezoek. Ze hebben dan
al allerlei schoolpaperassen bestudeerd. Hun komst begint met een gesprek met de
schoolleiding. Daarna bezoeken ze (veel) lessen en praten met leerlingen en een
vertegenwoordiging van de ouderraad. Voor de dinsdag geldt een soortgelijk programma en
vervolgens krijgen we verslag van hun bevindingen. Ik ben benieuwd hoe externe ogen naar
onze school kijken. We zullen u te zijner tijd berichten.
De Trouw-enquête
Het lijkt of we er niet helemaal mooi uitkomen, uit de Trouw-enquête. Maar er zijn wel een
aantal aanvullende opmerkingen te maken. Zo wordt bij de berekeningen de uitval van

leerlingen zonder reden dubbel geteld. Verder wordt onze goede aanpak van leerlingen die het
met hun schoolloopbaan wat moeilijker hebben in die berekening niet gehonoreerd maar juist
afgestraft. Bovendien gaat het om een landelijk verslag; bij vergelijking met de scholen in de
stad zijn scherpe kantjes er al goeddeels af. Maar daarmee zijn we er niet. Aan onze brede
begeleiding van leerlingen willen we niet tornen, ook als die niet bevorderlijk zou zijn voor
het rendement volgens Trouw. Wel zijn we druk bezig om de elementen die vrijblijvendheid
van de leerlingen in de hand werken stevig aan te pakken. We moeten nog meer ernst maken
met de lesuitval. Tussenuren moeten tot het verleden gaan behoren. In dat opzicht hebben we
inmiddels een grote stap gezet. De determinatie van de leerlingen zal verder verbeterd
worden. Dat komt erop neer dat door de lessen en het schoolwerk leerlingen goed voorbereid
in de volgende klas van een afdeling terechtkomen. En ook dat de toetsen (en de cijfers
daarvoor) een goed beeld geven van het niveau van een leerling. Daar zijn we druk mee bezig.
Van sommige maatregelen zie je onmiddellijk wat het effect is, maar bij de meeste moet er
toch eerst wat tijd overheen gaan. Maar we zijn aan slag.
'Blaucapel rules'
Donderdag het 4e en het 5e uur praten de leerlingen onder leiding van bij voorkeur hun
mentor over de regels van Blaucapel. Leerlingen moeten proberen door middel van een
rollenspel ook door de bril van een ander (docent, conciërge, conrector) naar de regels te
kijken. Ik hoop dat het goed loopt en dat het begrip voor elkaars standpunten toeneemt.
Verbreding van het draagvlak noemen we dat.
Studiehuis
Feestje bij de opening van het Studiehuis Diploma-uitreikingen worden bij ons vaak gevierd
met knallende (cider-) kurken. Vrijdag om 9.45 uur nodigen we alle leerlingen uit H4 en V4
uit om hiervan een voorproefje mee te maken bij de opening van ons studiehuis. Dat
studiehuis is gevestigd op ons voormalige aulabalkon. Je kunt je bijna niet voorstellen dat we
die ruimte zo lang zo inefficiënt benut hebben. Ik hoop dat veel leerlingen daar nu met veel
plezier zullen studeren. Het kan bijna niet anders.
J.G. Snijders

AGENDA
jaarweek 40 schoolweek 7
ma 04 okt
di 05 okt

kennismakingsgesprekken B1 mentoren-ouders-leerlingen
inspectiebezoek
inspectiebezoek

jaarweek 41 schoolweek 8
ma 11 okt
08.20
09.10
10.00
wo 13 okt
vr 15 okt
20.00

inspectiebezoek
aulabijeenkomst 1e klassen
aulabijeenkomst 2e klassen
aulabijeenkomst 3e klassen
publicatie 1e termijn
FC-avond?

jaarweek 42

Herfstvakantie 16-10-99 t/m 24-10-99

jaarweek 43 schoolweek 9
ma 25 okt
di 26 okt
20.00
*do 28 okt 14.15

SO I H5/V6 26/10-3/11
huiswerkvrij
studieverlof H5/V6
start SO I H/V
ouderraad
Docentenvergadering, verkorte lestijden

jaarweek 44 schoolweek 10
zo 31 okt
einde zomertijd
SO I H5/V6 1-3/11
do 4 nov
20.00
ouderavond klas 1
A. van Os

Blaucapel op internet
Zoals U weet, heeft Blaucapel een homepage op internet: http://home.wxs.nl/~cb. Op deze
site kunt u een aantal zaken over de school te weten komen. Natuurlijk wordt er een aantal
zakelijke gegevens genoemd, maar ook de Blaudruk staat er op. Er zijn nogal wat ouders,
oud-leerlingen en oud-docenten die graag via internet de Blaudruk willen lezen.
Vakken
Het gedeelte dat over de vakken op school gaat, is op een enkel vak na (wiskunde) nog niet
klaar. Maar binnenkort staan daar in ieder geval de foto's van de docenten die les geven.
Email
Er is ook een rubriek met de emailadressen van docenten, leerlingen en oud-leerlingen. U
kunt gerust een mailtje naar de school of naar een docent sturen. Leerlingen kunnen zich voor
de emaillijst opgeven door een mailtje te sturen.
Vacatures
Soms kunt u op de site zien welke vacatures er zijn. Kijk er gerust naar en zoek met ons mee
naar mensen die in ons Blaucapelteam passen.
Het verhaal van de week
Ik wil graag een nieuwe rubriek toevoegen: "Het verhaal van de week". Elke week een aardig
verhaal van een leerling, dat lijkt me leuk. Er is genoeg talent op school voor zo'n rubriek.
Welke leerling levert het eerste verhaal? Heb je een leuk verhaal, neem dan contact op met je
docent Nederlands of met ondergetekende. Voor het aardigste verhaal is een prijs

beschikbaar.
Wie
Tenslotte: het onderhouden van een internetsite kost tijd, veel tijd. En ik heb het al zo druk!
Misschien is er een vierde-klas-leerling die zich in deze materie wil verdiepen en mij wil
assisteren en op die manier een aantal SBU's voor zijn/haar "varia" wil verdienen.
Philip van Egmond

Studie beurs '99
Op 7, 8 en 9 oktober vindt in de jaarbeurs in Utrecht een beurs voor studie- en beroepskeuze
plaats onder de naam Studie Beurs '99. De beste beurs voor studie- en beroepskeuze. En voor
Blaucapellers wel heel dichtbij.
Studie beurs '99 biedt jou:
- de kans om snel en gericht informatie te verzamelen over de opleidingen en beroepen die bij
je passen.
- een overzichtelijk beeld van de opleidingen op MBO-, HBO- en WO-niveau.
- algemene informatie over beroepsmogelijkheden, studiefinanciering, bijbaantjes.
- ruim 150 seminars waarin uitgebreid informatie wordt gegeven over opleidingen,
huisvesting, studie en stage in het buitenland, studentenleven.
- Scope on the Globe, het buitenlandprogramma van Studie Beurs, waar je terecht kunt voor
alle informatie over een avontuur in het buitenland, zoals studie, stage lopen of een tijdelijk
verblijf.
- de beurscatalogus met informatie over onder meer de aanwezige instellingen, hun seminars
en open dagen.
- een gratis CD-rom met alle informatie over Studiebeurs '99. Zo kun je thuis de beurs nog
eens op je gemak overdoen en je bezoeken aan de open dagen plannen.
Openingstijden: donderdag 7 t/m zaterdag 9 oktober van 9.30 tot 17.00 uur; vrijdag tot 18.00
uur.
Toegangsprijs: f.10 inclusief catalogus en CD-rom

tip van Dick:
En heur haar was in een nacht deel 1
De Scholengemeenschap in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) is door de overheid speciaal
opgericht voo slecht functionerende docenten. Leraren die niet les kunnen geven, krijgen daar
een baan. De leerlingen leren er niet veel, maar ze zijn toch grotendeels afkomstig van een
land over de grens.
* Op het Euphemia College in Zutphen is bacteriologisch onderzoek gedaan op de vloer van

de kantine. Daar is door een Amerikaanse professor vastgesteld dat de vloer zo vies is dat er
zelfs geen bacteriën kunnen leven.
* Een leraar filosofie in de Tweede Fase gaf in een toets alleen de vraag 'Waarom?' Één van
zijn leerlingen schreef als antwoord op 'Waarom niet?' Hij kreeg een negen.
* Toen er brand uitbrak op een Atheneum in Franeker kon de conciërge het alarmnummer 112
niet bellen. Hij kon op het toestel de '11' niet vinden.
* Het is een bekend gegeven dat Cola in staat is om schroeven en moeren op te lossen. Een
meisje uit havo 5 te Woudrichem probeerde op haar school het kampioenschap cola drinken te
verbeteren. Toen zij 31 glazen gedronken had, stortte ze in elkaar. De Cola had een groot deel
van de kalk in haar beenderen opgelost.
* Een docent in Debrecen (Hongarije) schreef een beroemd onoplosbaar wiskundig probleem
op het bord. De volgende les leverde een leerling (zijn naam was Bela) het antwoord in; hij
dacht dat het gewoon een onderdeel van het huiswerk was. Na bestudering van de oplossing
moesten de docenten hem een tien geven. Pas vier dagen later kwamen ze erachter, dat er een
fout in het antwoord aanwezig was.
* Een leerlinge van een Oostenrijkse basisschool beet altijd op de uiteinden van haar
vlechtjes. Tijdens de lessen aardrijkskunde stortte ze opeens in elkaar. Bij de obductie bleek
dat zij een gigantische haarbal in haar maag had.
* Bij gebruik van het programma Micopoint worden alle data van je harddisk gelezen. Het
programma verzendt dan stiekem al je geheimen naar het hoofdkantoor in Seattle.
* Op de trappen naar de vierde verdieping van College Blaucapel (Utrecht) staat in verbleekte
cijfers aangegeven, hoeveel leerlingen er bij het vak muziek in 1992 uit de les verwijderd zijn.
* Een brugklasser in Epe wilde nog snel de lift inrennen toen deze al in beweging was. Hij
gleed uit en zijn hoofd raakte bekneld tussen de vloer van de lift en de rand van de muur.
Door de kracht van de liftmotor werd de jongen grotendeels onthoofd. Het lichaam bleef nog
leven, zoals ook van kippen bekend is. De brugpieper bleef nog twee dagen in school
rondlopen en volgde alle lessen. Maar zijn huiswerk was niet in orde.
* De eenentwintigste eeuw begint al op 1 januari 2000.
* Chimpansees kunnen communiceren door kreten, gebaren en het aanwijzen van woorden.
Ze vertellen elkaar graag sterke verhalen. Dat noemen ze 'een broodje mens'.
Dick Berents

