
 

 

 

 

 

 

BEZOEK VAN PAUL SPRUIT 
"Het moment dat die ijzeren celdeur achter je 
dichtslaat gaat dwars door je lijf heen. Een harde, 
ijzeren klik. Je beseft dat je je vrijheid kwijt bent 
geraakt. Alles wat je wil, moet je vragen".  
 
Een krachtige omschrijving hoe het is om je vrijheid 
te verliezen. Opgetekend halverwege de 
voorlichting door Paul Spruit, in het kader van 
burgerschapsvorming en maatschappijleer. De 
Amsterdammer kwam de leerlingen van leerjaar 4 
vertellen over zijn leven, dat - op z'n zachtst 
gezegd - niet rooskeurig was. Een gewelddadige 
jeugd, mishandelingen thuis - de jonge Paul had 
het niet gemakkelijk. "Mijn lieve moeder is mijn 
alles, ze is heilig voor mij". Maar Paul vond zijn 
lieve moeder keer op keer badend in het bloed op 
de grond. Wéér mishandeld door zijn stiefvader. 
"Toen ik mijn stiefvader hoorde zeggen: `ik 
vermoord je moeder - en daarna jóu' gingen bij mij 
de kleppen dicht. Ik heb hem énorm te grazen 
genomen".  
 

 
 
Het is muisstil in de zaal. Spruit vertelt zijn verhaal, 
het komt binnen bij de leerlingen. Maar hij legt ook 
linkjes met hun belevingswereld en houdt het op 
gezette momenten luchtig. "Wie van jullie heeft er 
wel eens alcohol gedronken? Niet liegen hoor, ik 
kan het aan je ogen zien. Hoe? Beroepsgeheim!". 
Hij houdt de leerlingen voor dat het zeer 
onverstandig is om wapens bij zich te dragen. 
"Iedereen komt ooit in een situatie terecht dat je 
jezelf moet verdedigen. Als je een wapen bij je 
hebt, een mes, dan pak je dat en dan gebruik je 
dat. Je leven verandert meteen". 
En zijn mes gebruikte hij. De stilte is oorverdovend.  
 
Spruit vertelt verder. Tot zijn 25e was hij nog nooit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
in aanraking geweest met politie. Na zijn daad 
kreeg hij 6 jaar gevangenisstraf. Een vreselijke tijd 
in de gevangenis. "Mensen zeggen wel eens: 'Oh, 
ze hebben een TV in hun cel, wat een luxe'. Ik kan 
je vertellen: een TV is geen luxe, een TV is een 
noodzaak om de maatschappij te kunnen blijven 
volgen". Om toe te voegen: "Maar die TV moet je 
wel huren".  
 
Toen Spruit in de gevangenis zat, overleed zijn 
moeder. Hij beklemtoont het nog maar eens: "Ze 
was mijn alles, mijn lieve, lieve moeder". Een  
mokerslag. Paul kreeg toestemming om even 
afscheid van haar te nemen. "Met een stok in mijn 
broek. Weet je waarom dat was?". De leerlingen 
weten het. Zodat hij niet kon rennen. Het verdriet 
reageert hij af op bewakers. "Ze hadden het over  
mijn moeder. Ik ging de bewaker te lijf. Zijn kaak 
op drie plaatsen gebroken. Kan gebeuren".  
 
En nu staat Spruit voor groepen leerlingen. Hij 
vertelt zijn verhaal. Hij wil de leerlingen 
waarschuwen, dat ze goed na denken voordat ze 
iets doen. Om geen mes of andere wapens bij zich 
te dragen. Om hen te laten beseffen dat het leven 
binnen een seconde voorbij kan zijn. "Het bewijs 
staat voor je. Mijn leven is vernietigd". 
 

 
 
Hij vraagt aan de leerlingen om rechter te spelen. 
Welke straf zouden ze hem geven? Het varieert: 4 
jaar, 10 jaar, 7,5 jaar ("waar is die half goed 
voor?").. De leerlingen vinden het lastig om een 
straf te bepalen. Er speelt immers zó veel mee. Na 
zijn verhaal komen de leerlingen diep onder de 
indruk de zaal uit. "Ik ga zijn boek lezen", vertelt 
een leerlinge. Spruit heeft Peter R. de Vries zijn 
verhaal laten optekenen in het boek 'Een moord 
kost meer levens'.  
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"'Jongen, doe je voorzichtig', zei mijn lieve moeder 
altijd tegen me", mijmert hij. En juist die liefde voor 
zijn moeder zorgde ervoor dat het leven van Paul 
Spruit nooit meer hetzelfde zou zijn. 

 

EEN KIJKJE BIJ DE GYMLES 
Mevrouw Rouschop stelde de stok centraal tijdens 
haar gymlessen. De leerlingen deden allerlei 
spelactiviteiten, waarbij ze onder en over de stok 
moesten springen. Ook gingen de leerlingen aan 
de slag met de frisbee. Hier zien we de GAH22. 
 

 

 

DE EERSTE SNEEUW 

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n 

ogen uit / Ik kon het niet geloven, maar voor de 

vensterruit / Viel zacht naar beneden, de eerste 

sneeuw   (Jan de Wilde) 

 

EXCURSIE BOUWMENSEN BEEK 
Een delegatie leerlingen van het VMBO en de 

MAVO ging op 5 december jl. naar Beek. Daar is 

sinds augustus de opleiding Bouwmensen 

Limburg gevestigd. Eerst zat deze bouwopleiding 

in de buurt van het station in Nuth. Onze leerlingen 

kregen daar een kijkje in de wereld van de bouw 

en infra.  

Het metselen van een muurtje, dakpannen leggen, 

werken aan electro-bekabeling, werken met virtual 

reality - het kon er allemaal. Een uitstekende 

manier om kennis te maken met alle facetten van 

deze opleidingen. 

 

 

 

 

 

 



 

SINTERKLAAS TRAKTEERT! 
5 december - Sinterklaas! Álle leerlingen en 

personeelsleden van het Sophianum kregen 

vandaag een heerlijke chocoladeletter. Dat 

hadden ze wel verdiend, vond de Sint. De Sint had 

het natuurlijk erg druk, maar we wisten hem - en 

zijn Pieten - wel nog even snel op de foto te krijgen.  

 

 

NIEUWE PAVILJOENS GEPLAATST 

Om half 8 was er al bedrijvigheid op de donkere 

parkeerplaats. Enkele uren later stonden de 

nieuwe paviljoens op het schoolterrein. De 

omgeving van onze school ziet er weer een beetje 

anders uit. De docenten in de personeelsruimte 

aten toch iets minder ontspannen hun 

boterhammetje, toen een half lokaal voor het raam 

hing te draaien. Een van de paviljoens staat 

namelijk op het pleintje recht voor de 

personeelsruimte.

 

 

 
GAH13 genoot ook van het lekkers van de Sint! 

 

 

HOUTBEWERKING BIJ DVPR 

Heerlijke kookluchtjes lokten ons naar het DVPR-

lokaal, waar o.a. koekjes gebakken werden. Een 

deur verder, in het technieklokaal, waren de 

leerlingen van VMBO-brugklas V13 bezig met 

houtbewerking. Hun voorletter voorzien van 

tekeningen die met hun hobbies of favoriete 

bezigheden te maken hebben - en die vervolgens 

uit zagen. Altijd een gezellige boel bij deze klas. 

  

 

 

PROGRAMMEREN VAN MICRO:BIT 

De leerlingen van GAH22 moesten zich 8 

december jl. al vroeg over ingewikkelde materie 

buigen. Bij O&O waren ze namelijk bezig met het 

programmeren van een zogenaamde micro:bit. 

Dat klinkt behoorlijk heftig - en dat is het ook.  

 



 
 
Met behulp van codes en digitale commando's 

moesten zij ervoor zorgen dat lampjes in bepaalde 

kleuren gingen branden, of dat er een lichtmotief 

zichtbaar werd. Daarna moesten allerlei gekleurde 

kabeltjes in de juiste gaatjes geprikt worden - en 

dan maar afwachten of de lampjes ook nog 

allemaal deden wat jij geprogrammeerd had. Een 

opluchting bij veel GAH22-leerlingen toen het 

uiteindelijk lukte. 

 

 

GAH11 MAAKT KENNIS MET DEBAT 
Bij het vak filosofie zijn de leerlingen, onder leiding 

van dhr. De Bruin, aan het oefenen met 

debatteren. Zoals bekend hebben we op onze 

school een debatclub, die met enige regelmaat 

deelneemt aan evenementen zoals Het Lagerhuis. 

Om leerlingen te laten ervaren hoe leuk debatteren 

kan zijn, wordt er in de lessen al flink geoefend.  

 

GAH11 debatteerde onder andere over de situatie 

in Oekraïne en over de genderkeuzes onder de 

zestien jaar. Kortom: stevige onderwerpen. Maar 

de brugklassers vlogen vol vuur in de strijd. Ze 

moesten voor- én tegenargumenten voorbereiden 

(die konden ze noteren in hun smartphone). Alle 

debat-etiquette kwam voorbij.  

 

 

INRICHTEN NIEUWE PAVILJOENS 
Dinsdag 6 december jl. werden er op het 

schoolterrein twee extra paviljoens neergezet. Dat 

betekent dat er vier klaslokalen bij gekomen zijn 

(p9 t/m p12). Een dag later werden de lokalen 

ingericht met bankjes en stoeltjes. Dat gebeurde 

door conciërges Derksen en LeRoux. We vinden 

het ontzettend sympathiek dat er leerlingen waren 

die zich vrijwillig aanboden om te komen helpen 

met het slepen. Dank!  

 

FOODTRUCK OP KOMST  
DVPR staat bij 3VMBO in het teken van de 

'foodtruck'. De drie richtingen binnen DVPR 

(techniek, economie en zorg/welzijn) werken 

samen aan één project.  

 

In het ene lokaal zijn de leerlingen bezig met het 
ontwerpen van hun foodtruck. Ze hebben 
gerechten uitgekozen die ze in een later stadium 



zullen verkopen. De leerlingen bedenken waar ze 
de koelkast plaatsen, hoeveel ruimte ze nodig 
hebben voor een fornuis en waar ze de 
ingrediënten opslaan. Oh, en de foodtruck moet er 
van buiten ook nog enigszins appetijtelijk uitzien.  
 

 
 
Een deur verder zijn de leerlingen bezig met het 
maken van de verpakkingen. Er wordt gevouwen, 
geplakt en ontworpen. We zien namen als "Yummy 
Foods", gespecialiseerd in Japanse gerechten. Of 
"Sophie Wraps", of kies je liever voor "Tasty 
Taco's"? De leerlingen zijn bezig met het 
ontwerpen van logo's en de verpakkingen.  
 

 
 
In de keukens worden de gerechten gemaakt - het 
is nog de uitprobeerfase. Het gelooft in elk geval 
een smakelijke boel te worden, daar in de DVPR-
hoek! 

 

 

DRAAG PAARS OP VRIJDAG 
Dit vrolijke paarse gezelschap stond vrijdag 9 

december jl. in de hal. Het was die dag namelijk 

Paarse Vrijdag. Op deze dag wordt opgeroepen 

iets van paars in je kleding te dragen, om te laten 

zien dat je iedereen respecteert en dat iedereen 

mag zijn zoals 'ie is.  

 

De GSA van het Sophianum organiseert al jaren 
deze Paarse Vrijdag op onze school. De paarse 
armbandjes vinden grif aftrek aan hun tafeltje. 
Maar ook de roze koeken, die gegeven worden 
aan leerlingen en personeelsleden die iets paars 
dragen, vallen in de smaak.  
 

 
 
"Ik ken maar drie homo's hier op school, dus 
waarom is deze dag eigenlijk?", vraagt een 
leerlinge zich hardop af. Waar ze gemakshalve 
aan voorbij gaat is dat er ook leerlingen zijn die met 
hun geaardheid worstelen . Ze lopen rond met hun 
grote geheim en maken het niet bekend. Ze zijn 
bang voor reacties van vrienden, klasgenoten en... 
hun ouders. Want die willen niet dat hun zoon 
"unne zjwoel" is. Daar zit je dan met je gevoelens. 
Diep ongelukkig.  
 
Paarse Vrijdag probeert begrip te vragen. 
Leerlingen die 'in de kast' zitten hebben het 
moeilijk en worstelen elke dag met hun gevoelens. 
"Ik roep wel eens 'hey homo!", maar dat is gewoon 
als grapje", horen we leerlingen iets verderop in de 
gang tegen elkaar zeggen. Maar dan nog kleeft er 
een negatieve lading aan. Een ding is duidelijk: de 
paarse vrolijkheid in de hal zorgt ervoor dat het een 
gespreksonderwerp is.  



 

UPDATE ZARAGOZA (1) 
Het sneeuwt in Spanje! Dat blijkt uit de eerste 

update vanuit Zaragoza. Een delegatie van het 

Sophianum neemt daar, met begeleiding van de 

heren Ruigrok en Schlechtriem, deel aan het 

Erasmus+ project "Monuments".  

 

Gisteren vertrok het groepje vanaf vliegveld 
Brussel naar Zaragoza. Ze hadden een uur 
vertraging, vanwege het inspuiten van de vleugels 
van het vliegtuig met een soort antivries. 
Uiteindelijk landden ze rond 21.00 op Spaanse 
bodem en werden ze hartelijk ontvangen door de 
Spaanse gastgezinnen.  
 
Vandaag stond de kerk van Bolea op het 
programma. Dit is een kasteel dat naderhand 
omgebouwd werd tot kerk. Hier werd vooral de 
belasting voor de koning geïnd.  
 

 
Daarna bezocht het gezelschap het kasteel van 
Loarre. Dit kasteel was door de toenmalige koning 
van de regio gebouwd om zijn land te beschermen 
tegen de dreigende mosliminvasie destijds. De 
invasie heeft het kasteel nooit bereikt. Het verloor 
haar defensieve functie en werd omgebouwd tot 
een klooster.  

 

VERKEERSVEILIGHEIDSACTIE  
In het kader van de campagne “Goed gezien” van 

de LLTB kregen maandag 12 december jl. alle 

brugklassers een les in verkeersveiligheid door 

meer dan 20 agrariërs. Op de parkeerplaats naast 

klimhal Rocca stonden grote voertuigen te 

pronken. De leerlingen werden uitgenodigd om 

een kijkje te nemen in de cabines van bijv. een 

verrijker, een aardappelrooier, een cultivator, een 

voermengwagen of een hakselaar.  

 

De leerlingen konden zelf ervaren dat ze, hoog 

vanuit de cabine, eigenlijk vrij weinig van het 

verkeer kunnen zien. Begrippen als de dode hoek 

en de draaicirkel werden duidelijk zichtbaar 

gemaakt voor de leerlingen. Ook mochten de 

leerlingen een rondje meerijden op een van de 

grote voertuigen. Met een grote glimlach kwamen 

ze langs tuffen. 

 

Deze campagne werd georganiseerd door 

Cumela, LLTB, de gemeente Gulpen-Wittem, de 

Politie Eenheid Limburg, Limburg Cycling, Zuid 

Limburg Bereikbaar Crossborder Cycling en dhr. 

Dolders namens het Sophianum.  

"We kijken terug op een bijzonder geslaagd event. 

Door de deelname van zo veel boeren laat de 

agrarische gemeenschap zien verantwoording te 

nemen. Wij willen dat deze groep verkeers-

deelnemers op jonge leeftijd weet waar de gevaren 



schuilen en wat te doen om de eigen veiligheid op 

de weg te verbeteren. En dat is meer dan gelukt", 

aldus initiatiefneemster Rebecca Steinbusch-

Lacroix 

 

De agenten van de Politie Eenheid Limburg gaven 

voorlichting aan de brugklassers. Op een 

laagdrempelige manier beantwoordden ze alle 

vragen van de leerlingen en lieten ze ook zien wat 

er allemaal aan hun uniform bengelde. De taser 

maakte indruk.  

Kortom: een leerzame en indrukwekkende dag. Of, 

zoals ze in de aagrarische sector zeggen: 

“POAH!”.  

 

 

UPDATE ZARAGOZA (2) 

's Ochtends werd een bezoek gebracht aan de 

basiliek El Pilar. De binnenkant van dit prachtige 

gebouw zorgde voor veel verbazing bij zowel 

leerlingen als docenten. Binnen in de kerk was 

genoeg activiteit. De leerlingen zagen priesters 

biechten afnemen van gelovige mensen en aan de 

andere kant van de kerk was een mis bezig. 

Tenslotte werd geklommen naar de top van de 

hoogste toren van de Basiliek. Dat leverde 

prachtige uitzichten op. 

Het middagprogramma bestond uit een bezoek 
aan het ondergrondse Romeins forum. Vervolgens 
werd het indrukwekkende Romeins theater 
bezocht. De dag werd afgesloten met een 

gezamenlijke activiteit in de vorm van lasergamen. 
 

 

 

ZEG, KEN JIJ DE MOSSELMAN…? 
De leerlingen van GAH12 hebben op 15 december 

jl. kennisgemaakt met de mossel. Dat gebeurde in 

de les biologie. De mossel toonde diverse 

onderdelen, zoals de baard, de mantel, de 

groeistrepen, de in- en uitstroomopeningen en de 

voet. Het belang van mosselen werd eveneens 

besproken. Ze worden natuurlijk gegeten, maar 

deze weekdieren filteren ook het zeewater.  

 

Mevrouw Hesse liet ons tevens weten dat er 
mannelijke én vrouwelijke mosselen zijn. Bij 
mannetjesmosselen is de mantel geel, bij 
vrouwtjesmosselen is de mantel wit-geel. Dat we 
dat even weten! 

 

BÈTA CHALLENGE SCHOOL 

De komende vier jaar is Sophianum gecertificeerd 

om het Bèta Challenge Programma aan te bieden 

aan alle leerlingen van de MAVO. Op 13 december 

jl. heeft de school het ‘bordje aan de deur’ mogen 

ontvangen, samen met het licentiecertificaat. De 

kern van de visie van Bèta Challenge Programma 

(BCP) wordt gevormd doordat men elkaar én de 

leerlingen vanuit waardering tegemoet treedt. 



Op 8 juli 2022 vond het licentiegesprek plaats van 
het Bèta Challenge Programma. Het gesprek werd 
geleid door Erwin van Dijk en Naomi Veldhoven 
van het Programmabureau Bèta Challenge. 
Namens de school namen mevr. Maar (conrector 
vmbo-mavo) en de heren Monsuwé, Simons en 
Rompelberg deel aan het gesprek. 
 

 
 
“Het BCP-team van het Sophianum heeft het 
netwerk een frisse wind, positieve blik en 
creativiteit te brengen. Het team is trots op wat zij 
doet. Het BCP-team van het Sophianum heeft in 
de netwerkbijeenkomsten een zeer positieve rol. 
Het wil graag delen, komt met goede voorbeelden 
en is altijd aanwezig. Wij zien een sterk BCP-team, 
waarin ook de schoolleiding een belangrijke rol 
heeft.  
 
Jullie tonen aan dat de intrinsieke motivatie jullie 
stuwende kracht is en zijn trots en enthousiast. 
Jullie doen dit niet omdat het moet, maar met een 
warm hart voor de ontwikkeling van jullie 
leerlingen. Jullie pedagogische houding en 
opvatting is een garantie voor succes in de 
toekomst met BCP. Dat is mooi om te zien!” 

 

PREVENTIEVE CONTROLE  
Het Sophianum wil voor álle leerlingen en 

personeel een veilige leef- en leeromgeving zijn. 

Met dat doel in gedachten, stimuleren we ook 

actief alle vormen van veiligheidsvoorlichting door 

middel van verschillende soorten oefeningen en 

acties.  

Zo hebben we in oktober met de gemeente 
Gulpen-Wittem meegewerkt aan een escaperoom 
rondom het thema ‘Fout geld’, werd er in november 
in verband met de verbouwing een extra 
ontruimingsoefening gehouden en was er 
afgelopen maandag in samenwerking met de 
landbouworganisatie LLTB en de politie de 
verkeersveiligheidsactie.  
 
Op 15 december jl. hebben wij daar een (al langer 

geplande) nieuwe, preventieve actie in 
samenwerking met de politie aan toegevoegd. Met 
behulp van speciaal daarvoor opgeleide honden is 
een aantal (willekeurig gekozen) klassen 
onderzocht op het bezit van verboden middelen. In 
overleg met de politie is er in enkele gevallen 
contact opgenomen met ouders/verzorgers om 
vanuit school een signaal te geven en onze zorgen 
te uiten.  
 

 
 
We begrijpen dat de actie van vandaag voor onze 
leerlingen, en dan met name de ‘onderzochte 
klassen’, indrukwekkend kan zijn geweest. 
Vandaar dat we de preventieve werking nogmaals 
willen benadrukken. Want iedereen bij ons op 
school verdient een veilige omgeving - en daar 
willen wij graag samen voor zorgen. 

 

EXCURSIE NAAR AMSTERDAM 

Op 15 december jl. bezochten examenleerlingen 

met kunstvakken in hun pakket onze hoofdstad 

Amsterdam. Om 10.00 uur arriveerde het 

gezelschap bij de Westergasfabriek. Ooit was het 

een steenkoolfabriek die in 1883 gebouwd werd 

om de straten van Amsterdam te kunnen 

verlichten. Tegenwoordig is er een groot digitaal 

kunstcentrum in gevestigd, "Fabrique des 

Lumières".  

De leerlingen bezochten hier een digitale, 
interactieve tentoonstelling van Gustav Klimt en 
Friedensreich Hundertwasser. Heel 
indrukwekkend om letterlijk ondergedompeld te 
worden in het werk van deze twee grootmeesters. 
Hundertwasser was gefascineerd door 
spiraalvormen en gebruikt in zijn werken heel veel 
kleur, zonder rechte lijnen. Vaak zie je gebouwen 
in zijn werken. Klimt schilderde vaak landschappen 



en portretten van vrouwen en maakte gebruik van 
bladgoud.  
 

 
 
's Middags werden de groepen gesplitst. 4MAVO 
bezocht het MOCO museum waar ze kennis 
maakten met het werk van o.a. Banksy, Andy 
Warhol, Jean-Michel Basqiat en Damien Hirst. 
5HAVO en 6VWO bezochten het Stedelijk 
Museum. Daar bewonderden ze werk van Nikki de 
st. Phalle, Jef Koons en Henri Matisse. 
 
"Het was een indrukwekkende, leerzame en 
gezellige dag", vat mevrouw Pricken het dagje 
Amsterdam samen. "Wat hadden we dit, na 2 jaar, 
gemist!" 

 

UPDATE ZARAGOZA (3) 

Na regen en sneeuw komt zonneschijn. Daar zijn 

onze leerlingen deze week in Zaragoza achter 

gekomen. Op een zonnige dag, met een 

temperatuur van 17 graden, brachten ze en 

bezoek aan Palace Aljaferia. Het paleis werd in de 

tiende eeuw gebouwd door Arabieren, die 

toentertijd de macht hadden in Spanje. Ondanks 

de herovering door de Spanjaarden is de 

Arabische bouwstjl nog steeds overduidelijk terug 

te vinden in het bouwwerk. Tegenwoordig wordt 

het gebouw gebruikt door het parlement van 

Aragon.  

De leerlingen hebben in het parlement van Aragon 
kennis mogen maken met het politieke systeem 
van de regio. Na de lunch stond een fietstocht op 

het programma. Deze voerde o.a. langs de rivier 
de Ebro.  
 

 
 
Rond 17.00 uur was het programma afgelopen en 
keerden de leerlingen terug naar hun 
gastgezinnen. 
 

 

 

4MAVO NAAR DEN HAAG 

"Dus jullie zijn vanmorgen al om half 7 met de bus 

vertrokken?" VVD-kamerlid Jeroen van 

Wijngaarden is even met stomheid geslagen. Want 

inderdaad, de wekker ging vroeg voor de 

leerlingen van 4MAVO. Er stond een bezoek aan 

het Binnenhof in Den Haag op het programma, in 

het kader van burgerschapsvorming.  

Het interview met kamerleden Van Wijngaarden 

(VVD) en Peters (CDA) maakt onderdeel uit van 



een dagvullend programma. De leerlingen ervaren 

stap voor stap hoe een wetsvoorstel uiteindelijk via 

debatten en goedkeuringen aangenomen wordt. 

Er wordt gedebatteerd in een nagebouwde 

plenaire zaal, maar de leerlingen krijgen ook een 

glimp van de échte politieke activiteiten. Carola 

Schouten (CU) debatteert over de energiecrisis, 

met tegenover zich o.a. Sylvana Simons.  

 

Een zaal verder wordt de mondkapjesdeal 
besproken. "Zit daar niet Sywert van Lienden?" 
stoten de leerlingen elkaar aan. Inderdaad, daar zit 
hij. De kranten bevestigen het vandaag. Ze zien 
Sigrid Kaag en Caroline van der Plas in actie. 
Allemaal 'beroemdheden' die ze alleen van TV 
kennen en die hier 'in het echt' rondlopen. De 
leerlingen weten niet altijd precies hun politieke 
agenda, maar de meeste namen kennen ze wel. 
Zo ontmoet een groepje leerlingen Thierry Baudet 
in de Burger King. "Ik vond het vet om hem eens in 
het echt te zien, niet dat ik meteen achter zijn 
idealen en ideeën sta", liet een leerling weten. En 
zo is 'poppetjes kijken' onderdeel van het dagje 
Den Haag.  
 

 
 
De kennis over de politiek wordt getest tijdens een 
spel. Ook de omgeving van het Binnenhof wordt 
verkend, middels een iPad-tour. De joekel van een 
kerstboom in de hal van de tijdelijke Tweede 

Kamer maakt indruk. Wanneer ze het gebouw 
verlaten (via strenge beveiliging) horen ze het 
gejoel en geschreeuw van demonstranten. Een 
dag later lezen ze in de krant dat er voor 20.000 
euro aan schade is aangericht. Krant, politiek en 
actualiteit - onze leerlingen liepen er gisteren 
dwars doorheen. 

 

 

T&T: VORDERINGEN BOOMHUT  
Bij T&T zijn de leerlingen van 2MAVO bezig met 

het bouwen van een boomhut. Ze hebben eerst 

een geschikte stok moeten zoeken, waar tegen 

hun houten bouwwerk bevestigd wordt. Maar hoe 

verder de leerlingen met hun boomhut kwamen, 

hoe enthousiaster ze raakten. Nu worden ook 

meubeltjes, grasmatjes, liftconstructies en zelfs 

verlichting toegevoegd 

 

 

 



MEVR. BERTRAND WINT POULE 

Van je collega's moet je het hebben... De docenten 

van de MAVO hadden tijdens het afgelopen WK 

een poule georganiseerd. 

Mevrouw Bertrand hakte haar collega's finaal in de 
pan met haar monsterscores. Ze voorspelde 
menig wedstrijd correct en stond ook haar 
mannetje met het invullen van de topscoorders. Op 
22 december jl. werd ze door haar MAVO-collega's 
in het zonnetje gezet en kreeg ze de wisseltrofee 
overhandigd. Gefeliciteerd! 

 

DANKWOORD RELIM/SCHOONGMS 
Ook dit jaar hebben leerlingen en personeel tassen 

gevuld met voedsel. Niet alleen voor de 

Voedselbank in Landgraaf, maar ook voor 

SchoonGMS en Relim. Cliënten van 

laatstgenoemde organisaties kunnen namelijk niet 

bij de Voedselbank terecht. Dank aan iedereen die 

een steentje bijgedragen heeft.  

 

Jacques Starreveld van SchoonGMS/Relim laat 
jullie weten: "Ik wil jullie, namens het team en de 
cliënten, enorm bedanken voor de inzet vanuit het 
Sophianum richting de kerstpakkettenactie, maar 
ook voor alle andere initiatieven uit het verleden. 
In een periode die voor de kwetsbaren in onze 
maatschappij extra moeilijk is, maken mensen 
zoals jullie het verschil. 
Niet alleen door jullie inzet en betrokkenheid maar 
ook door het signaal dat jullie hiermee afgeven 
richting onze jongens en meiden, namelijk: jullie 
horen erbij, ondanks jullie persoonlijke situatie en 
keuzes. Enorm bedankt!" 

 

VRIJDAG: ONDERWIJS ANDERS 
Op onze "Onderwijs Anders"-dag waren er overal 

activiteiten georganiseerd. Een greep uit de 

activiteiten: 

Onder de paraplu van O&O gingen leerlingen 
karten in Lemiers, met aansluitend bowlen. 
Daarnaast kregen deze leerlingen voorlichting van 
Bureau Halt over vuurwerk. In Maastricht 

bezochten leerlingen, ook weer vanuit O&O, een 
escape room. Daarna gingen ze naar "Magisch 
Maastricht" op het Vrijthof. Schaatsen onder een 
replica van de St Servaasbrug en genieten van 
warme chocomel.  
 

 
 
Voor de brugklassers van VMBO en MAVO waren 
er 7 "beleef workshops", waarbij de leerlingen 
creatief aan de slag gingen met het zagen van 3D 
kerstbomen, het beschilderen van glazen, verven 
met 'glow in the dark'-verf, het maken van een 
windlicht, yoga en zingen.  
 

 
 
De rest van de MAVO was in Kerkrade, waar een 
bezoek aan de film op het programma stond. De 
leerlingen van VMBO hadden een kerstfair, waarbij 
ze o.a. kerstballen gingen versieren, lekkere 
hapjes maakten en spellen speelden. De 
bovenbouw van HAVO/VWO had eveneens een 
spellenmorgen.  
 

 
 
De kransen die tijdens de beleefworkshops 
gemaakt werden, werden door mevrouw Grooten 
afgegeven bij het hospice. 

 



 

5HAVO NAAR BONNEFANTEN 
5HAVO bezocht vrijdag 23 december jl. het 

Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daar kregen 

zij een rondleiding langs allerlei kerkelijke en 

experimentele werken. Een leerzame en gezellige 

ochtend. 

 

 

 

AFSCHEID LIDY DE ROOY 

Vrijdag 23 december jl. werd afscheid genomen 

van mevrouw Lidy de Rooij. Ze gaat genieten van 

een welverdiend pensioen. Tijdens haar lessen 

Duits probeerde onze betrokken en creatieve 

docente de leerlingen te boeien door naast de 

taalkundige zaken ook de Duitse cultuur een plek 

te geven. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is 

natuurlijk het laten bakken van de heerlijke 

"Kuchen" die dan smakelijk konden worden 

beoordeeld en uiteindelijk in de klas konden 

worden opgegeten. Ook de "Tag der deutschen 

Sprache" gaf zij een plek in haar lessen en zorgde 

zij mede voor typisch Duitse gerechten en 

traktaties. 

 

Na 18 jaar gaf ze donderdag 22 december jl. haar 
laatste les. We wensen haar het allerbeste en 
danken haar voor de fijne samenwerking! 

 

 

 

 

 

 

 


