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Voorwoord  

Liefde 

Liefde is het thema van de dagopeningen deze week. Liefde geef je aan een ander en liefde ontvang je van een 

ander. Bij liefde denk je al gauw aan een relatie. Maar ook van gewone vrienden kun je heel veel houden. Je 

voelt je begrepen en gehoord. Door elkaar liefde te geven, kleuren de dagen en wordt ons leven mooier. Deze 

liefde willen we op school aan elkaar geven. Samen gelukkig zijn,  plezier maken, soms samen huilen en onze 

dagen een mooie kleur geven.  

Liefde betekent ook dat we elkaar respecteren in wie we zijn. Ook dan geven we liefde aan elkaar en mag je 

zijn wie je bent! 

God, 
dank voor alles 
wat ons lief is: 
vrienden door 
dik en dun, 
om mee te lachen 
en te huilen, 
om van te leren  
en mee te delen. 
 

mailto:lariks@csvvg.eu
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Wij bidden dat de liefde 
ons blijft leren 
respect te hebben 
voor het andere 
en ruimte te scheppen 
voor wat anders is. 
 

Bij de woorden samen gelukkig zijn, plezier maken en onze dagen een mooie kleur geven moet ik ook denken 

aan de mensen in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. Als familie of vrienden van je bij de aardbeving zijn 

omgekomen, of nog onder het puin liggen, dan hebben de dagen voor je geen mooie kleur. Wij wensen onze 

leerlingen, die familie in het aardbevingsgebied hebben heel veel sterkte in deze moeilijke, onzekere en 

verdrietige tijd toe. 

Ouderpanel 

De ouders van het ouderpanel hebben op maandag 13 februari met de schoolleiding over een aantal 

onderwerpen gesproken. Het thema ‘heterogene brugklas’ stond centraal. Wij vinden het belangrijk dat ouders 

van het ouderpanel meedenken over ons onderwijs. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in de rol van het 

ouderpanel dan kunt u een mail sturen naar j.holst@csvvg.eu. 

Ina Everts, Directeur Vincent van Gogh Lariks 

Gevonden voorwerpen 

Soms vergeten leerlingen hun sportschoenen, jas of sjaal mee te nemen naar huis. Deze blijven dan dagen, 

weken of maanden op school liggen. Inmiddels neemt het aantal gevonden voorwerpen op school toe. Deze 

voorwerpen kunnen tot en met vrijdag 10 maart opgehaald worden bij het servicepunt. Daarna worden ze aan 

de kledingbank geschonken. 

Viva Vox 
Als bijlage bij deze Zeefdruk vindt u de nieuwsbrief van het gymnasium, Viva Vox.  

Wiskunde ligt op straat 

Op Valentijnsdag gingen de leerlingen met wiskunde C uit vwo 5 (en een deel vwo 

6) op pad in Groningen. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 

Time will tell in het universiteitsmuseum. Aan de hand van experimenten die deel 

uitmaken van echt wetenschappelijk onderzoek van de afdeling experimentele 

psychologie, ontdekten de leerlingen hoe ze tijd ervaren. Daarna kregen de 

leerlingen in een presentatie inzicht in hoe wetenschappers deze data van al die 

bezoekers verwerken. Daar komt natuurlijk heel wat statistiek bij kijken. Een 

onderwerp dat op dit moment in de lessen behandeld wordt. 

Na de lunch was het tijd voor een wiskundewandeling door de stad. De wandeling 

maakt de wiskunde behorende bij het onderdeel ‘Vorm en Ruimte’ zichtbaar in 

architectuur, kunst en bestrating. Van tevoren sta je er niet bij stil hoeveel wiskunde 

er gewoon op straat ligt. Ook laat de wandeling je met een nieuwe blik naar 

bekende Groningse gebouwen kijken. 

Al met al een leerzame, leuke en gezellige dag! 

H. Bronkhorst, docent Wiskunde 

mailto:j.holst@csvvg.eu
https://www.rug.nl/museum/exhibitions/2021/time-will-tell
https://www.rug.nl/sciencelinx/leerlingen/diyscience/wiskundewandeling/
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Uitreiking diploma’s DELF A2 

Wij zijn uiteraard zeer trots en blij dat wij afgelopen donderdag het diploma DELF A2 uit hebben mogen reiken 

aan 11 leerlingen die het vorige schooljaar in Havo 3 of VWO 3 zaten.  

Het gaat om: Stan Houthuesen, Stijn Kooij, Talitha van der Marel, Tamar 

Hartemink, Louise Immenga, Joren Oosting, Boudewijn Nijman, Pleun 

Riksten, Nina van Gent, Esther Babunga en Rens Vaartjes.  

Met het diploma kunnen deze leerlingen officieel aantonen dat zij de vier 

vaardigheden van de Franse taal beheersen op niveau A2. Stan, Louise en 

Stijn haalden voor spreekvaardigheid zelfs de maximale score, daarnaast 

haalde Stijn ook de maximale score voor leesvaardigheid!  

Wij feliciteren alle 11 leerlingen met dit fantastische resultaat! 

P. Hopmans en M. Rozendal, docenten Frans 

Een weekje Besançon 

Op een vroege morgen, 29 januari, stapten we de bus in. Het doel van ons weekje: Engels praten en nieuwe 

dingen ontdekken. Na een lange, maar gezellige busreis, kwamen we aan in Besançon. Onze 

uitwisselingsmaatjes en gastgezinnen stonden op ons te wachten met een warm welkom.  

De volgende ochtend moesten we vroeg opstaan om de bussen te halen naar 

Lycée Jules Haag in Besançon.    

Doordeweeks hebben we leuke activiteiten gedaan, zoals: klimmen, laser gamen 

en opdrachten maken met prijzen. Ook hebben we gelanglauft, wat echt 

supervet was! Daarbij veel gelachen en gevallen. Voor de rest veel kaas gezien en 

gegeten (PS: ze eten kaas bij bijna alles).  

 

Vrijdagochtend 3 februari gingen 

we alweer naar huis. Sommigen 

vonden het jammer om weg te 

gaan, anderen vonden het weer fijn 

om thuis te kunnen zijn. Het was een geweldige ervaring en 

persoonlijk zouden we het zeker nog een keer willen doen.  

Namens M. Bramer en M. Rozendal, 

Emma Prins en Nicole Visser, P3a 
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Eindconcert / Expo en Sterrennacht in april 

Het lijkt nog ver weg, maar we willen jullie alvast wijzen op twee hele leuke avonden in april! 

Eindconcert & Eindexpo - dinsdag 4 april op Lariks. De avond waarop (eindexamen)leerlingen KBV H5, V5, V6 

hun eindexamenwerk exposeren door middel van een expositie en eindexamenleerlingen Muziek H5 en V6 hun 

muzikale talenten laten horen tijdens een concert. Deze avond wordt helemaal georganiseerd door de 

leerlingen. De expositie start om 18:15 uur en het concert om 19:00 uur. Rond 22:00 uur sluiten we de avond 

af.  

Mevr. Locht, mevr. Eijkelenboom, mevr. Oostlander, dhr. Piontek en mevr. Van Popta 

Sterrennacht - vrijdag 14 april Het Schakelveld (Witterhoofdweg 1a). Dit jaar organiseren we voor het eerst 

een gezamenlijk Open Podium voor Lariks & Salland. De naam Sterrennacht verwijst naar het gelijknamige 

schilderij van Vincent van Gogh, maar ook naar ‘de sterren’ die zullen optreden. Op deze avond willen we de 

leerlingen van beide locaties in de spotlights zetten. 

Leerlingen kunnen zich opgeven bij één van de muziekdocenten tot uiterlijk 10 maart. Er is ruimte voor 

ongeveer 10 optredens vanuit Lariks en 10 vanuit Salland. Bij te veel aanmeldingen zullen we een selectie 

moeten maken. We hopen dat er veel animo is om mee te doen, maar vooral ook om te komen kijken en 

luisteren.  

Mevr. Oostlander, dhr. Piontek en mevr. Van Popta, sectie Muziek 

Gastles over de DDR op Lariks voor vwo 6 en havo 5 

Hoe was het nu echt in voormalig Oost-Duitsland? Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) verteld door 

een voormalig inwoner aan havo 5 en vwo 6 op Vincent van Gogh Lariks. 

Assen, 14 februari 2023: CS Vincent van Gogh, locatie Lariks, had vanmiddag bijzonder bezoek in de Duitse 

les. Er werd namelijk een gastles gegeven in het kader van het project “ Blik op de Muur” van het Duitsland 

Instituut in Amsterdam. Mila was een inwoner van de voormalige Deutsche Democratische Republiek (DDR). 

Vandaag vertelde ze haar verhaal aan de vwo 6 en havo 5 klassen op Lariks.  

De Berlijnse muur 

Op 13 augustus 1961 werd de Berlijnse muur gebouwd. Dit gebeurde in één nacht. Een deel van de familie van 

Mila bevond zich op dat moment aan de andere kant van de muur. Ze heeft hen dus jaren niet gezien. Ze 

schetst de situatie op zo’n manier dat wij het gevoel kunnen proberen te begrijpen: “Stel je voor, in één keer 

staat er een muur naast jullie school en kun je niet meer naar huis. Zo was het voor ons.”  

Discipline 

Ze vertelt dat alles in het land voor hen geregeld werd. Geen enkele keuze was eigen. Wel was het volgen van 

onderwijs, van de basisschool t/m de universiteit voor iedereen toegankelijk en gratis. Ook was er voor 

iedereen werk. Er was een duidelijke structuur in de maatschappij. In de klas moesten ze in de tijd van de DDR 

precies doen wat de docent zei. Discipline was heel belangrijk. Dit hoorde er gewoon bij. Met een kleine 

oefening werd aan onze klassen uitgelegd hoe dit was. Mila zei ‘Freundschaft’ en dan moest iedereen direct 

gaan staan. Hierdoor werd snel duidelijk hoe streng er in die tijd met mensen omgegaan werd en wat daar ook 

normaal gevonden werd.  

Een leerling van ons reageert op de oefening:  

 



 

Zeefdruk | 20 febr 2022 |  

 
5 

“Het voelde heel gek om in één keer zo op commando op te moeten staan. Wij zijn dit natuurlijk helemaal niet 

gewend.” 

Daarnaast was er ook geen vrijheid zoals we deze nu kennen. Wij kunnen gaan en staan waar we willen, maar 

dat was voor Mila en haar familie toen niet zo. Mila legt uit dat als je hierin opgroeit, je niet anders gewend 

bent. “Als je het niet gewend bent is het heel gek, terwijl het voor mij heel normaal was om pas te gaan zitten 

als de docent in het lokaal was”  

De val van de muur 

Toen de muur viel dachten Mila en haar familie dat ze allemaal het gevoel 

zouden hebben dat ze vrij zouden zijn. Maar dit was helemaal niet zo. “We 

waren beschadigd, kapot en voelden ons helemaal niet vrij.” 

Mila legt uit: 

“Om het begrijpelijk te maken: wij waren al zwaar beschadigd onder meer 

door de nazi's, zijn bevrijd door de Sovjets. Nu werd onze familie voor de derde 

keer verscheurd door de bouw van de Muur die in een nacht werd neergezet. 

Het gaat hier om de brede context, dat de schade er al was door oorlogen en 

dat wij nog een keer beschadigd werden als familie. 

Tot nu hebben wij geen gevoel van vrijheid, zeker niet door de opmars van het 

rechts extremisme c.q. neonazisme in heel Europa.” 

Mensen zeggen altijd dat het Oostblok slecht was, maar er is geen goed slecht hierin. ‘Als je geen geschiedenis 

daar hebt, weet je ook helemaal niet hoe het was. Voor ons voelde het niet als slecht. Ik spreek niet negatief 

over mijn tijd, maar probeer alle feiten van de geschiedenis hier naar waarheid te vertellen. 

‘Als ik Berlijn binnenkom zie ik nog steeds de rode vlaggen hangen’.  

Burgerschap 

Een gastspreker zoals Mila geeft onze leerlingen echt de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van 

burgerschap. Op het CS Vincent van Gogh Lariks vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook de cultuur en 

de geschiedenis achter een taal of land leren kennen. Mila kon ons met deze gastles een heel mooi en 

persoonlijk inkijkje geven in een andere tijd en een andere cultuur. Hartelijk dank daarvoor! 

De sectie Duits 

Internationalisering 

Internationalisering is één van de speerpunten van onze school. De school vindt het van groot belang dat onze 

leerlingen de cultuur van een ander land leren kennen. Dat doen wij door het organiseren van uitwisselingen 

en werkweken. Door een uitwisseling of werkweek maak je kennis met de gebruiken, gewoontes, taal, 

godsdienst, waarden en normen van een ander land of volk. Via deze weg willen we u een kort overzicht geven 

wat er de komende periode op het gebied van internationalisering gaat gebeuren en wat er de afgelopen 

periode heeft plaatsgevonden.  
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Uitwisselingen 

In februari heeft de eerste ronde uitwisselingen plaatsgevonden. 

Uitwisselen betekent dat je een week weggaat naar een buitenlandse 

school en verblijft bij een buitenlandse leerling thuis en dat je een week 

gastheer of -vrouw bent voor een buitenlandse leerling. De leerlingen 

volgden in Nederland en in het buitenland een programma met 

verschillende onderdelen. Er waren uitwisselingen met drie scholen uit 

drie verschillende landen: Pordenone in Italië, Pula in Kroatië en 

Terrassa in Spanje. De leerlingen die deelnamen aan de uitwisselingen 

hebben een geweldige eerste week gehad.  

We hadden uitwisselingsleerlingen uit Pordenone en Pula in Nederland op 

bezoek. Ze hebben Groningen, Amsterdam en Westerbork bezocht. 

Daarnaast werden er lessen op school gevolgd en was er een 

Internationaliseringsdag met een gastspreker, workshop en 

volleybaltoernooi. De leerlingen hebben een topweek gehad! Ook de 

leerlingen die Spanje als eerste bezochten hebben het geweldig naar hun 

zin gehad.  

 

Werkweken 

Naast de uitwisselingen zijn we op dit moment ook druk bezig met de organisatie van de werkweken. De 

werkweken vinden plaats in de laatste week van maart, van 27 tot en met 31 maart. In deze week is daarnaast 

ook de tweede uitwisselingsweek. Er zijn drie werkweken met twee reisdoelen: Zuidoost Engeland en Parijs. 

Tijdens de werkweken zullen de leerlingen bij gastgezinnen verblijven.  

Tot zover de stand van zaken op het gebied van internationalisering. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd 

contact met een van ons opnemen. Leerlingen kunnen ook altijd aankloppen bij het kantoor 

Internationalisering (C0.06) in onze school. 

I.D. Knol en J.W.J Schonewille, coördinatoren internationalisering 
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Jeugdarts GGD Drenthe 

Graag wil ik mij voorstellen! 

Mijn naam is Marije van Leeuwen en ben al enige jaren werkzaam als jeugdarts bij de GGD 

Drenthe, onder andere op het Vincent van Gogh college locatie Lariks.  

Naast de preventieve gezondheidsonderzoeken, spreekuren op indicatie zijn wij, als 

jeugdgezondheidszorg, ook betrokken bij leerlingen met ziekteverzuim.  

Over dit laatste wil ik graag iets meer vertellen, met name hoe het beleid (MAZL) bij 

ziekteverzuim er precies uit ziet. 

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling en is een bewezen effectieve 

interventie die helpt te voorkomen dat schoolverzuim leidt tot schooluitval. 

In een notendop houdt dit protocol in dat elk ziekgemelde leerling opvalt en aandacht verdient.  

Hierin werkt school nauw samen met mij als jeugdarts, maar ook met bijvoorbeeld de leerplicht indien nodig.   

Bij zorgwekkend verzuim (4e ziektemelding in 12 weken of vanaf 7e schooldag aaneengesloten) voert school 

altijd het eerste gesprek met leerling en ouders.  

Samen zal onderzocht worden wat de oorzaken kunnen zijn voor het ziekteverzuim en hoe school kan 

ondersteunen in wat de leerling nodig heeft. Samen worden afspraken gemaakt voor begeleiding en/of zorg. 

Na dit gesprek kan, indien nodig, ik als jeugdarts gevraagd worden mee te denken.  

Dit is dan nadrukkelijk niet vanuit een controlerende, maar wel vanuit een adviserende rol. Samen met de 

leerling en ouders zullen de gezondheidsklachten en redenen van verzuim in kaart gebracht worden. Daarnaast 

zal plan van aanpak gemaakt worden met betrekking tot zorg en hervatting van school, dit na eventueel 

overleg met betrokken hulpverleners.  

Daarnaast is het belangrijk om te melden dat een M@ZL consult vertrouwelijk is, de terugkoppeling van 

informatie aan school gebeurd alleen met toestemming van leerling en ouders. 

M. van Leeuwen, Jeugdarts GGD Drenthe 

Flyer Hang Out  

In de bijlage een flyer van de Hang Out voor jongeren met ASS.  

N. de Vos, Vaart Welzijn 

Planning komende weken 

9       Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 
2023 

    

              

10 maandag  6-03-23 10-03-23 The Grand Tour tto 1 tijdens lessen GS, EN, AK 
en Arts 

    

    6-03-23   deze week start KCV gymnasium 1 en als 
keuzemodule vwo 1 

    

    6-03-23   huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)     
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    6-03-23   spreekavond BB lln en ouders 16.00 21.00 

  dinsdag 7-03-23   inhalen en herkansen toetsweek 2 08.15 10.15 

    7-03-23   deadline inleveren definitieve versie pws + 
herkansingen H4 en V4 

    

  woensdag 8-03-23         

  donderdag 9-03-23   HanzeXperience alle lln en mentoren H4 09.00 12.00 

  vrijdag  10-03-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln lesvrij  08.15 12.15 

  zondag 12-02-23 17-02-23 Erasmus+ bezoek Slovenië met 9 lln havo/vwo 
3 

    

              

11 maandag 13-03-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln lesvrij  08.15 12.15 

  dinsdag 14-03-23 21-03-23 toetsweek 3 havo 4-5 en vwo 4-6     

    14-03-23   Landelijke Geschiedenis Quiz in Dordrecht     

  woensdag 15-03-23         

  donderdag 16-03-23   W4Kangoeroewedstrijd (wereldwijde 
wiskundewedstrijd) 

08.15 09.55 

  vrijdag 17-03-23         

              

12 maandag 20-03-23         

  dinsdag  21-03-23   slotdag toetsweek 3     

    21-03-23   PMR op Salland  15.15 17.30 

  woensdag 22-03-23   uitloopmoment toetsweek 3 08.15 09.50 

  donderdag 23-03-23 24-03-23 vwo 4 MEP (voorzitters vwo 5); commissiedag      

    23-03-23 24-03-23 40 min rooster alle leerjaren ivm 
leerlingbesprekingen onderbouw (klas 1-3)  

    

  vrijdag 24-03-23   vwo 4 MEP (voorzitters vwo 5); algemene 
vergadering sporthal  

    

    24-03-23   leerlingbesprekingen onderbouw, leerjaar 1 en 
2 

12.15 17.00 

  zaterdag  25-03-23   online Open Dag Hanzehogeschool      

  zondag 26-03-23 31-03-23 Uitwisseling V4a naar Spanje     

              

13 maandag  27-03-23 1-04-23 uitwisselingsweek havo-vwo 4 en tto en 
werkweek Parijs / Engeland 

    

    27-03-23   gezamenlijk ouderpanel CS Vincent van Gogh - 
locatie n.t.b. 

19.30 21.00 

  dinsdag  28-03-23   MU praktijkexamen havo 5 08.15 16.40 

    28-03-23   Junior Speaking contest regionale ronde vanaf 13.00 
uur 
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    28-03-23   hsp mun training TTO V5 - workshop 1      

  woensdag 29-03-23   MU praktijkexamen vwo 6 08.15 16.40 

    29-03-23   PO biologie havo 5 - 2x blok van 2 uur.  12.00 16.00 

    29-03-23   Excursie Rotterdam vwo 5      

  donderdag  30-03-23   schoolexamen natuurkunde vwo 6 14.10 16.10 

    30-03-23   inleveren definitieve profielkeuze klas 3 via 
decaan 

uiterlijk 12.00 

    30-03-23   inleveren keuzeformulier TL4 uiterlijk 12.00 

  vrijdag  31-03-23         

 


