een hele wolk van rook heen, waarbij ze het beste hun
adem maar even kunnen inhouden. Ik heb al van een paar
ouders begrepen dat ze nog maar even een blokje zijn
omgelopen tot na de bel.
Oplossing: roken mag niet meer zo vlak voor de voordeur. Ik wil bovendien een beroep op jullie doen om dan
niet precies voor het trapje een menselijke barricade op
te werpen, anders schieten we nog niet erg op.

Blaudruk 5 - 5 november 1999
Blaudruk is het blad van docenten, leerlingen en
ouders van College Blaucapel in Utrecht
redactie: Dick Berents
Internet: http://home.wxs.nl/~cb

Opening Fitnessruimte
Na de Algemene Docenten Vergadering van vorige week
donderdag openden we onze fitnessruimte. De meeste
docenten waren er nog niet geweest en ze keken hun
ogen uit. Gelukkig hoor ik ook van leerlingen
enthousiaste verhalen. Een lid van de ouderraad vertelde
zelfs dat haar zoon met spierpijn was thuisgekomen. Dat
had ze nog nooit meegemaakt. Zeker niet na een
schooldag. Houden zo en deze inzet uitbreiden naar de
andere lessen.
Personalia
Pogingen van doktoren om het hartritme van de heer de
Boer met medicijnen of stroomstootjes onder controle te
krijgen, mislukten. Hij hoopt nu op een ziekenhuisopname, waarbij men wat voortvarender aan de slag kan
gaan. De heer van Leest heeft zijn barium-pap gegeten en
wacht nu op de uitslag. De enkelbanden van de heer
Nauta helen, maar zoiets heeft zijn tijd nodig. Nieuw is
dat de heer Jongkind vanwege zijn rug niet op of neer
kan. Hij heeft nu fysiotherapie. We hopen dat hij er
maandag weer is.
Positief nieuws tot slot is dat we erin geslaagd zijn een
vervanger te vinden voor de onderbouwlessen
godsdienst. De heer Rodenburg start midden november.
J.G. Snijders

Disco, fitness of
roken?

Een nieuwe leerling
Ik ben Roxana en zit sinds de grote vakantie bij jullie
op school. Zoals jullie misschien wel weten ben ik
blind. Dit is niks om zielig over te doen hoor, maar in
dit stukje wil ik jullie vertellen hoe ik het vond om bij
jullie op school te komen. Er waren een hoop mee-,
maar ook een paar tegenvallers.

Net voor de herfstvakantie hielden we onze eerste
disco. Vooraf had ik een beroep gedaan op de leerlingen er een leuke avond van te maken. Bovendien
was de alcoholcontrole aangescherpt. Het was voor
ons best even diep ademhalen zo'n avond vlak voor
de vakantie, maar het was gewoon leuk. Bedankt
voor ieders medewerking.

De meevallers:
1 Hoe de leraren en leerlingen omgaan met mijn
handicap
2 Het geduld dat iedereen met me had en nu nog steeds
heeft
3 Sommige routes naar de lokalen

Roken
Onze docenten hebben hun nicotheek, verstokte rokers
mogen - wanneer ze alleen zijn tenminste - de atmosfeer
in hun werkkamer bederven, maar verder is roken in
school verboden. Ik krijg de laatste lijd een toenemend
aantal klachten over een groep leerlingen die alsof ze tot
de strop veroordeeld zijn net voor kwart over acht hun
laatste sigaret staan weg te paffen. Onder het afdakje
voor de voordeur sta je droog, maar als bezoekers de
school al kunnen bereiken, moeten ze toch eerst door

Tegenvallers:
1 De grootte van de school
2 Soms de drukte van de klas. Hier moest ik erg aan
wennen, omdat ik een kleine klas van maximaal tien
leerlingen gewend was.
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- achter iemand aanlopen is niet moeilijk
Verder zei een leerling; "Ik denk dat het een goede actie
was om dit te organiseren, want je gaat je extra realiseren
hoe het is om blind te zijn."
Groeten van B2b

Ouderraad regelmatig
in Blaudruk
Zoals jullie allemaal weten is er ook een actieve
ouderraad op Blaucapel. We vergaderen zo’n zes of
zeven keer per jaar, samen met vertegenwoordigers
van de schoolleiding en bespreken er actuele zaken
over school. Vanaf nu zal er regelmatig in
Blaudruk een stukje komen vanuit de ouderraad.
We hopen dat we zo de ouders en leerlingen beter
informeren over datgene wat we doen.

3 Dat ik moeilijk kan meedoen met gym
Hartelijke groeten van
Roxana

Natuurlijk worden ouders ook uitgenodigd te reageren
op hetgeen we doen! Op 26 oktober is er weer een
ouderraadsvergadering geweest. Belangrijke zaken die
hierbij aan de orde kwamen zijn:
Studiehuis: omdat het nieuw is, is dit een vast punt bij
de ouderraadsvergadering. Volgens de schoolleiding
loopt het wel; het blijft nog wat wennen voor docenten
en leerlingen. Je hebt tenslotte meer vakken en minder
tijd als docent, dus moeten leerlingen meer zelf doen.
Resultaten Blaucapel: we hebben allemaal in de krant
kunnen lezen dat Blaucapel het niet zo goed doet
volgens de gegevens die door de inspectie zijn verzameld en door Trouw gepubliceerd. Reden voor de
ouderraad om hier bij stil te staan. We hebben afgesproken dat we in de volgende ouderraadsvergadering
hierop nog verder doorgaan. Vanuit de schoolleiding
zal dan nadere toelichting gegeven worden op hoe
deze zaken zijn gemeten; daarbij zullen we ook
meteen het verslag en de adviezen die vanuit de
inspectie zijn gegeven, worden besproken. De
ouderraad zal het inspectierapport toegestuurd krijgen
zodra het klaar is.
Soms krijgt de ouderraad brieven van ouders die zich
ergens zorgen over maken. De ouderraad heeft ook
een afschrift van de brief ontvangen die een ouder
heeft gericht aan de M.R. en betrekking heeft op de
lesuitval vorig jaar in enkele eerste brugklassen en dit
jaar weer in enkele van de tweede brugklassen. Wij
hebben deze brief ook kort besproken.
Het was inderdaad zo dat er door allerlei factoren flinke lesuitval is geweest. We weten dat de schoolleiding
er alles aan doet om zo snel mogelijk mensen te vervangen bij ziekte, helaas lukt dit niet altijd. Voor alle
ouders hebben we dan ook het advies om de lesuitval
kritisch te blijven volgen.

B2B
Zoals iedereen weet hebben we een blind meisje in de
klas, Roxana. Om zelf te zien hoe blind zijn is hebben
we een zwarte bril en een blinddoek voor onze ogen
gekregen.
Met een geblindeerde bril op hebben de leerlingen een
wandeling door de school gemaakt, oriëntatieoefeningen gedaan, en drinken ingeschonken.
Ook hebben ze een video bekeken over wat het betekent
om in een "ziende" maatschappij je weg te moeten
vinden. Hier volgen wat indrukken van de leerlingen van
B2b.
Tegenvallers:
- de klapdeuren zijn lastig
- drinken inschenken, je weet niet wanneer het kopje vol
is
- traplopen is erg eng
- je hebt geen idee hoe de situatie eruit ziet
- het is erg belangrijk dat iemand je de weg wijst
- toen ik die blinddoek omhad dacht ik eigenlijk hoe erg
het was om blind te zijn, ik vind het wel knap van
Roxana om op een gewone school te zitten
- het lijkt me moeilijk om kleding te kopen als je niet
weet hoe het eruit ziet
Meevallers:
- rennen is makkelijk als je iemand hoort roepen
- trappen lopen met een leuning
- de uitgang vinden door de muur te volgen
-2-

Afgelopen jaren is de Wiskunde A-lympiade een
succes geweest; leerlingen werkten enthousiast aan de
opdracht en het waren leuke dagen.

Ouderavonden
Bij elke ouderavond op Blaucapel zijn ook meerdere
ouders van de ouderraad aanwezig. Dit om te horen
wat er leeft bij de ouders. Belangrijke punten komen
ook steeds aan bod in de ouderraadsvergadering.
Op de ouderavond van mavo-4 is bijvoorbeeld naar
voren gekomen dat er nogal wat leerlingen een achterstand blijken te hebben bij het vak economie. Van de
schoolleiding hebben we begrepen dat er nu hard aan
gewerkt wordt om deze achterstand in te halen.
Bij de HAVO/VWO ouderavond werden er door
ouders veel vragen gesteld over de strenge overgangsnormen die Blaucapel zou hanteren en de zwakke
resultaten die er behaald worden bij de examens.
In het algemeen bleek dat bij de ouderavonden
waarbij ook leerlingen door school worden
uitgenodigd er geen frisdrank is voor de leerlingen.
De schoolleiding zal bespreken of hierin verandering
kan komen.
Tot slot is besproken dat er in het jaarrooster geen
ouderavond is opgenomen voor Havo-5 en VWO-6.
Dat vinden we wel belangrijk, temeer daar er nogal
wat vragen zijn bij ouders en leerlingen over de
normering bij schoolonderzoeken, het aantal
herkansingen dat de school vaststelt etc. Dit zal
worden bekeken.

Philip van Egmond, Rob Onrust

Er zit muziek in Blaucapel
Hoewel het pas in de volgende eeuw is dat we een
avond van poëzie en muziek houden op Blaucapel,
wil ik er toch vast aandacht voor vragen. Op vrijdag 10 maart 2000 is het zover: een Avond van
poëzie en muziek. Iedere leerling die wat muzikaals
of dichterlijks in zijn mars heeft kan het dan tonen:
solo of in een groep.
De heer Huygen kwam met het voorstel om ook eens
te kijken of er mensen zijn op of rondom de school die
muziek uit andere culturen dan de West-Europese kunnen laten horen. Ik vind dat een goed idee. Leerlingen
en ouders die iets te bieden hebben vraag ik contact op
te nemen mij. (030-22053380)
Opgaveformulieren zijn in de week na de
kerstvakantie in 401 op te halen
Ouder/docentenkoor
Het is inmiddels een waardevolle traditie geworden dat
een aantal ouders en docenten vocaal meewerken aan
de kerstviering en de avond van poëzie en muziek.
Omdat ik een aantal briefjes door een gescheurde tas
ben kwijtgeraakt, vraag ik de ouders die nog niet in het
bestand zitten en wel mee willen doen mij nog even te
bellen. (030-2205338)
Voor de kerstviering op woensdag 22 december zijn
de repetities op woensdag 8 en 15 december van
19.30-21.00 uur in 401.
Het is nog ver weg, maar toch de repetities voor de
muziek/poëzie avond vast genoemd. 2-2 / 9-2 / 16-2 /
23-2 en 8-3. De tijden zijn hetzelfde.
Ik hoop op uw komst.

Zoals je ziet worden er veel onderwerpen in de ouderraad besproken. Omdat het afgelopen jaar een aantal
ouders de ouderraad hebben verlaten, zijn we nog
naarstig op zoek naar nieuwe ouderraadsleden. Dus
wie actief, positief en kritisch wil meepraten, denken
en helpen is van harte welkom bij de ouderraad.
Lydia Spobeck
secretaris ouderraad (tel: 2731808)

Wiskunde A-lympiade
Op vrijdag 26 november wordt voor de elfde keer
de Wiskunde A-lympiade gehouden. Deze landelijke wedstrijd is bedoeld voor bovenbouwleerlingen die het leuk vinden om in teamverband (3 of 4
leerlingen) een uitdagend probleem aan te pakken.
Op Blaucapel doen in VWO5 alle leerlingen met
wiskunde A en B mee.

Concertbezoek Vredenburg
Muziekcentrum Vredenburg biedt onze school de
mogelijkheid om tegen zeer sterk gereduceerde prijzen
(f 10,=) concerten bij te wonen. Vorige week hoorden
we met een aantal leerlingen uit V5 het Rotterdams
Philharmonisch orkest o.l.v. Jaap van Zweden. We
hadden per ongeluk VIP-plaatsen gekregen en zo voelden we ons ook. Hoewel de recensie die ik las niet erg
lovend was, waren wij het wel. Wij zijn nog niet blasé.
Maar weinig leerlingen waren op de hoogte van die
snel georganiseerde mogelijkheid. Daarom nu lang van
te voren de aankondiging van het volgende concert
waarvoor ik kaarten wil gaan bestellen. Op zaterdag 8
januari speelt het Nationaal Jeugdorkest werken van
Mozart, Brahms en Ravel. Solist is de beroemde
winnaar van het Utrechtse Lisztconcours: Enrico Pace.
Je kunt je in de week voor de kerstvakantie bij mij
opgeven.

Het open karakter van de opgave van de A-lympiade
maakt dat de teams een complete weg moeten
afleggen van probleemstelling via strategiebepaling,
oplossing en argumentatie naar presentatie van de
gevonden oplossing. De beste twee werkstukken
worden door de school opgestuurd naar de landelijke
jury.
Om een idee te geven aan wat voor een soort opdracht
gewerkt wordt: twee jaar geleden moesten leerlingen
een beveiligingssysteem voor een museum ontwerpen
en vorig jaar moesten ze nadenken over wat een
goede manier van beoordelen zou kunnen zijn voor
een wedstrijd tussen slagers. De leerlingen werken in
teams van 3 of 4 vanaf 8.15 tot 14.00 aan de opdracht
en krijgen een cijfer voor de geleverde prestatie dat
als repetitiecijfer meetelt.

Wout van Veen

Agenda
-3-

jaarweek 45, schoolweek 11
corvee klas A3b

oorzaak niet makkelijk vast te eh... doen. Hee Dini, zit
jij wel op te letten? Nee? Ga jij er dan maar uit.'

ma 08 nov
do 11 nov

Door de lange, eenzame gangen van het grote
schoolgebouw weerklonken de holle, zware
voetstappen van twee holle, zware voeten. Het was
Dini Kneteman, de dochter van de bekende
amateurbakker en zeepvervalser Gijsbert Kneteman.
Ze was er zojuist uitgestuurd door meneer
Röthengatter en sleepte nu haar tas naar lokaal 201.
Dat was nu al de vierendertigste die meneer
Röthengatter eruit gestuurd had en het was pas maandag.
Snikkend deed ze de deur van het lokaal open. Er was
maar één plaats vrij, naast Ron Paardeboom, die
overigens sinds de nieuwe spelling Ron Paardenboom
was gaan heten. Ze had vorig jaar bij hem in de klas
gezeten. Geen aardige jongen, vond ze, eigenlijk meer
een meisjesgek. Hij had veel te veel aandacht gehad
voor haar vriendin. Nu zag hij er toch wel leuk uit: de
wipneus, de charmante puistjes op zijn kin, zijn mooie
donkere ogen, zijn paarse sokken. Hij was veranderd,
dacht ze. Maar iemand kon ook niet twee jaar met
dezelfde sokken blijven lopen.
'Ben je er uitgestuurd?', fluisterde Ron. Hij was toch
wel intelligent! 'Ja.' Het heimelijk fluisteren gaf aan
het gesprek een spannend gevoel van intimiteit. Hij
zelf was uit de klas verwijderd door juffrouw Kaas.

19.30 medezeggenschapsraad
20.00 ouderavond klas 1

jaarweek 46, schoolweek 12
corvee klas H3a
ma 15 nov
09.10 aulabijeenkomst klas 4
10.00 aulabijeenkomst klas 5 en 6
wo 17 nov
herkansing H4 2e uur, V4 6e uur
do 18 nov
herkansing H4 5e uur, V4 2e uur
vr 19 nov
19.00 Studie- en BeroepenMarkt
publicatie SO I cijfers H5/V6
jaarweek 47, schoolweek 13
corvee klas H3b
rapportvergaderingen 22/11 t/m 1/12
verkorte lestijden 22/11 t/m 3/12
1e uur 08.20-09.10,
2e uur 09.10-09.50,
3e uur 09.50-10.30 1e pauze 10.30-10.50,
4e uur 10.50-11.30,
5e uur 11.30-12.10 2e pauze 12.10-12.30,
6e uur 12.30-13.10,
7e uur 13.10-13.50
8e uur 13.50-14.30
*ma 22 nov
08.20 aulabijeenkomst klas 1
09.10 aulabijeenkomst klas 2
09.50 aulabijeenkomst klas 3
*vr 26 nov
09.00-16.00 wiskunde A-lympiade
voor heel V5

Doordat ze moest nablijven, was het al ver na schooltijd toen ze door de fietsenstalling liep. Hier en daar
stond nog een eenzame fiets. Achterin zag ze Ron, die
geheel toevallig nonchalant aan zijn slot stond te morrelen. Hij keek op en liet zijn stralende tanden zien.
Toen hij ze weer in zijn mond had gestoken, opende
hij het gesprek. 'We hebben schriftelijk gehad.'
Niets horend staarde ze hem aan. 'Leuk zeg,' zei ze
zachtjes.
'Voor aardrijkskunde. Vroeg die man: Eerlijk zeggen,
wie heeft het niet geleerd? Nou, de helft van de klas
stak zijn vinger op. Toen zei hij: Mooi, dat belooft een
goede vangst. En toen deelde hij blaadjes uit.'
'Goh, leuk zeg.,'

jaarweek 48, schoolweek 14
corvee klas M3a
rapportvergaderingen 30/11 t/m 1/12
verkorte lestijden 30/11 t/m 2/12
*do 02 dec
vr 03 dec

laatste dag verkorte lestijden
14.15 ADV
publicatie 1e rapport klas 1 en 3

A. van Os

En in de tochtige fietsenstalling bloeide iets heel, heel
moois op.

tip van Dick:
Liefde op school

Dick

De dag vordert op College Bovenkerke, een scholengemeenschap in het middelbare des lands. In de
lokalen heerst rust.
Als we ons begeven naar het lokaal van mevrouw
Kaas, horen we de docente met gezag doceren.
'Sommige leerlingen hebben me gevraagd, maar daar
kan ik natuurlijk geen ja tegen zeggen, hoewel ik
iemand heb gesproken die er geweest is en er bijna
een boek over geschreven heeft, maar hij is er wel van
teruggekomen en daarom...'
In het lokaal ernaast oreert meneer Röthengatter en
daar is het bijna even interessant. 'Dus jullie begrijpen
wel dat dit een essentieel punt is, dat wil zeggen niet
zo essentieel als dat andere, maar toch wel tamelijk
eh... Dat is tenminste de kern van de zaak, of althans
daar draait de kern omheen. Aan de andere kant is de
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