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‘Talent voor ontwerpen’

Oogstrelende
galajurk
Ze was de blikvanger van Het Waterland Kerstgala.
Kiki van der Vlist droeg een zelfgemaakte, nauwsluitende galajurk met mooie glitters aan de bovenzijde.
“Ik zat op mijn vijfde jaar al achter de naaimachine.
Ik heb het geleerd van mijn oma. Toen ik haar mijn
jurk liet zien, was ze reuze trots.”
Het idee voor de galajurk
ontstond bij Roos Couture, het
stageadres van Kiki, die in de
vierde klas zit. “Het is een onbetaalde stage. De eigenaresse
wilde mij een cadeau geven. Zij
ontwierp de jurk en gaf de stof
cadeau. Ik heb de jurk verder
afgemaakt en de versierselen
aangebracht. Het creatieve zit

wel een beetje in onze familie.
Mijn vader is glaszetter, mijn
moeder kapster. Maar mijn oma
leerde mij te werken met de
naaimachine. Ik wil na Het Waterland heel graag doorstromen
naar een modeopleiding. Zelf
kleding ontwerpen en maken,
daar wil ik later heel graag mijn
beroep van maken.”

Vers op het Waterland

‘Het is lekker
afwisselend’
Zo zit je in groep 8 de hele dag in hetzelfde lokaal met dezelfde juf of meester voor de klas en
zo zit je in de eerste klas van Het Waterland. Een school voor voortgezet onderwijs met verschillende vakken, verschillende lokalen en verschillende docenten. Het lijkt een hele overgang, in de
praktijk valt het reuze mee, vertellen de drie kersverse eersteklassers Esmee Krom (12), Rachel
Fasseur (13) en Joey Kaffa (13).
Esmee is de sportiefste van de drie.
Ze woont in Hoogmade. Dat betekent elke dag een uur heen en een
uur terug op de fiets, behalve in de
winter. Dan wordt ze op woensdag
en vrijdag door haar ouders naar
school gebracht. Esmee heeft de
lange rit er graag voor over, vertelt
ze. “Ik wist waar ik aan begon. Ik
ben vorig jaar op de Open Dag
geweest. Ik vond Het Waterland
meteen een hele leuke school. Het
is lekker rustig en docenten houden
rekening met kinderen. Als een
leerling in de klas bijvoorbeeld een
beetje dwars is, dan wordt hij niet
uitgedaagd. Wij gaan gewoon rustig
verder. In onze klas wordt ook niet
gepest. Ik heb laatst een presentatie
gehouden. Ik was best een beetje
zenuwachtig, maar er zat niemand
doorheen te praten en het ging
goed. Op de basisschool zat ik in
een grote klas met 31 kinderen. Dan
moest ik regelmatig buiten de klas
opdrachten maken. Dat hoeft nu niet
meer, ook dat is prettig.”

Even zoeken
Joey koos voor Het Waterland omdat je er ‘lekker
jezelf kunt zijn’. Joey is
goed in techniek, maar
wil later gymleraar
worden. ”De lessen zijn
hier een stuk afwisselender. Ik kan moeilijk

stilzitten, zeker niet urenlang. Op
Het Waterland doe ik veel verschillende dingen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het vak Info. Dan
bereid je bepaalde onderwerpen
zoals een presentatie of een spreekbeurt voor op de computer. Dan
werk je weer heel zelfstandig. De
overgang naar Het Waterland is me
erg meegevallen. In het begin moest
ik wel eens naar mijn lokaal zoeken.
Maar het is eigenlijk heel overzichtelijk ingedeeld. Beneden zijn de
meeste praktijklokalen, op de eerste
verdieping krijg je de theorielessen,
zoals rekenen of spelling.”

Lekker dichtbij
Rachel woont bijna om de hoek van
haar nieuwe school. Ze
wist wat haar te

wachten stond, haar zus zat en haar
broer zit nog op Het Waterland. “Ze
konden leuke verhalen over school
vertellen. Het was voor mij dus makkelijk kiezen, de meeste leraren en
leraressen kende ik al van naam. Ik
zit in klas 1D, een hele leuke klas.
We maken veel lol met elkaar. Textiel
en groen zijn mijn favoriete vakken.
Ik heb op Het Waterland veel nieuwe
vrienden en vriendinnen gemaakt. Ik
was dus snel gewend. Het mooiste
wat ik tot ik tot nu toe heb meegemaakt op school was het Kerstgala.
Dat was echt super. Je wordt op
school goed door de docenten geholpen. Maar ik probeer het eerst zelf.
Daar leer je het meeste van.”

De Open Dag van Het Waterland werd net als vorige jaren druk bezocht.

‘Ze gingen met een
big smile weg’
Het Waterland organiseerde woensdag 21 december een
kerstdiner voor kinderen en hun gezinnen, die voor hun
dagelijkse levensbehoeften afhankelijk zijn van de Voedselbank. Het diner, een initiatief van wijkagent Eric van Drommelen, werd geheel verzorgd door leerlingen en docenten
van Het Waterland. Met een glansrol in de keuken voor de
moeder van Chaima, die zorgde voor overheerlijke Marokkaanse pannenkoeken en verrukkelijke couscous.
Leerlingen uit verschillende klassen en
van diverse richtingen stonden klaar
voor de circa twintig vrouwen, mannen
en kinderen die gebruikmaken van de
Voedselbank. Wat waren de ervaringen
van de leerlingen van Het Waterland? “Het waren hele
leuke,

vriendelijke mensen. Ze hadden het
reuze gezellig. Ze kwamen met een
beetje treurig gezicht binnen, maar aan
het eind van de avond gingen ze met
een big smile weer weg. Dat geeft

voldoening natuurlijk. Mevrouw Van
der Made had haar kinderen en haar
zussen meegenomen om te helpen.
Meneer Van Willigenburg, onze kookdocent, was ook van de partij. Het is
mooi om te zien dat wat je doet wordt
gewaardeerd.”
“Ik heb zelf met mijn moeder ook een
tijd gebruikgemaakt van de Voedselbank”, vult één van de leerlingen aan.
“Dan heb je dus niets, want je wordt
niet zomaar toegelaten. Als je niets
hebt, kun je zeker niet uit eten. Onze
gasten konden bij het hoofdgerecht
kiezen uit een rollade of couscous met
vlees. Je zag iedereen smullen. Het
deed me wat om dat te zien.”

Er zit muziek in
Het Waterland
Nieuw op Het Waterland is de muziekles elke donderdag het laatste uur. Circa twintig leerlingen uit
verschillende klassen gaven zich voor deze vrijwillige les op. Matthias en Deondre, de twee pianisten
van het muzikale gezelschap, zijn zeer te spreken
over de lessen. “Iedereen is supergemotiveerd.”

Stilstaan voor
een stilleven
Probeer eens zestig leerlingen en docenten een
minuut stil te laten staan. Dat is een hele uitdaging,
een echte challenge dus. De rage is overgewaaid
uit Amerika en wordt daar Mannequin Challenge
genoemd.
In een Mannequin Challenge-filmpje beeld je een situatie uit
waarin je in een bepaalde positie ‘bevriest’ en minutenlang niet
beweegt. Iemand anders filmt dat en deelt het op social media.
Het optimale effect krijg je natuurlijk als je het met een grote
groep mensen tegelijk doet. Rashid Mosallum en Waleed
Nazir, leerlingen uit klas 3, pakten de handschoen op. Ze
kregen het onwaarschijnlijke voor elkaar.
“Onze bedoeling was om met deze Challenge een stilleven
te maken. Het was erg leuk om te doen. Het leven op Het
Waterland stond gewoon een hele minuut stil. We hebben het
zelf verzonnen. Eerst hebben we twee keer een proef gedaan.
Het moest wel goed gaan natuurlijk. We waren best zenuwachtig, want een Mannequin Challenge lukt alleen als inderdaad
niemand beweegt. Meneer van der Pol legde alles duidelijk
aan iedereen uit. Hij is een goede docent naar wie geluisterd
wordt. We wilden gewoon een keer op vrijdag aan het einde
van de week wat anders. We hebben al een volgende Challenge bedacht. Het wordt een Dance Battle. Bovendien willen
we af en toe een plaatje draaien in de pauze. Dat hebben we
nu één keer gedaan. Meneer Lippens, de directeur, is heel
enthousiast. Dan ben je natuurlijk extra gemotiveerd om er wat
moois van te maken.”

Matthias en Deondre zijn muzikaal. Soms laten ze andere
leerlingen meegenieten van hun kunsten. Dan spelen ze in de
pauze op de piano die in de aula staat opgesteld. Donderdag
het laatste uur rijden ze het toetseninstrument voorzichtig het
lokaal van Zorg & Welzijn binnen, dat die dag voor even wordt
omgetoverd tot een muzieklokaal. “We hebben een hele leuke
docent, Rayn Bechoe, die speciaal ons dit ene uur les komt
geven. We zijn nu aan het zingen, later dit jaar gaan we ook
noten leren lezen. Dat vinden we helemaal geweldig, want op
den duur willen we onze eigen band beginnen.
Matthias en Deondre oefenen veel, ook thuis. Ze hebben hun
eigen piano. Bovendien beschikt de oom van Deondre over
een studio. Dat is mooi meegenomen, legt Matthias uit. “Je
moet eerst natuurlijk muziek maken. Maar vervolgens moet
je het produceren, zorgen dat het klinkt, dat de instrumenten
goed op elkaar zijn afgestemd. Dat gebeurt in een studio. Daar
weten Deondre en zijn oom alles van. Een eigen band en dan
lekker optreden, dat willen we gewoon graag.”

‘Ik kan hier echt docent zijn’

De rustige
weg naar
het vmbo
‘Ze komt haar afspraken na, ze houdt orde, je kunt altijd bij haar terecht, maar ze kan soms ook heel boos
worden.’ In een notendop de mening van klas 1A over haar coach Anneke Bovendeert. Klas 1A is een speciale klas, omdat het gaat om een groep leerlingen die via een rustige weg en in nauwe samenwerking met De
Delta, een school waar gewerkt wordt op vmbo niveau met leerwegondersteuning, in staat wordt gesteld om
binnen vijf jaar het diploma vmbo basis/kader te halen.
Als ze dat willen tenminste. Niet elke leerling blijkt even
eerzuchtig. “Ik heb het op deze school prima naar mijn
zin. Voor mij hoeft het niet”, laat een enthousiaste leerling weten. Anneke Bovendeert spreekt wat bemoedigende woorden en vertelt hoe belangrijk het is het beste uit
jezelf te halen. Maar ze benadrukt dat er van een heilig
moeten absoluut geen sprake is. “Over het eerste jaar
van het reguliere vmbo basis/kader doen deze leerlingen
twee jaar. Er zijn leerlingen die na het eerste jaar doorstromen naar De Delta. Nederlands, Engels, wiskunde,
verzorging en aardrijkskunde bieden wij op vmbo niveau
aan. De nadruk ligt in deze klas, in tegenstelling tot onze
andere eerste klassen, op de theorie. Bovendien krijgen
ze een aantal uren in de week les in Nederlands, Engels
en wiskunde van een docent van De Delta. Nogmaals,
ze moeten niet naar De Delta, ze mogen naar De Delta.”
Leren organiseren
Anneke Bovendeert was docent in de bovenbouw, tot ze

twee jaar geleden gevraagd werd coach van deze speciale klas te worden. “Ik moest er goed over nadenken,
ik was tenslotte de bovenbouw gewend. Ik had nooit
gedacht dat het zo leuk zou zijn en dat ik het zo leuk zou
vinden. Ik kan hier echt docent zijn. We hebben jaarlijks
drie toetsmomenten op De Delta om de vorderingen van
de leerlingen te monitoren. Ik geef ze wekelijks twintig
uur les, waardoor ik een goed beeld van ze kan vormen.
Deze leerlingen moeten leren plannen en organiseren.
Ze hebben vooral motivatie en doorzettingsvermogen
nodig. Er zijn leerlingen bij die zich snel in positieve zin
ontwikkelen. Maar we willen het zorgvuldig doen. We
proberen te voorkomen dat een leerling die naar De
Delta is doorverwezen, weer terug wordt geplaatst op
Het Waterland.”

De leerlingen van Het Waterland zagen er weer prachtig uit tijdens
het even gezellige als geslaagde Kerstgala

El & El toegewijd
stagebedrijf

Klas van Rodney en Sven

‘Mijn leerlingen
doen veel
dingen goed’
“Het is een leuke en gezellige klas. We hebben altijd plezier. Als
er iets is, gaan we meteen naar onze coach. Die zorgt dat het
snel wordt uitgepraat”, aldus Rodney, één van de leerlingen uit
klas 2B.
Coach Dorien Struyk kan de
woorden van haar leerling Rodney
alleen maar bevestigen. “Ik heb
geluk gehad met deze klas. Ze zijn
goed aanspreekbaar, ze kunnen het
onderling prima met elkaar vinden,
ze zijn graag bezig en ze kunnen
heel hard werken. Maar ze zijn
ook in staat om stil te lezen, alleen
moet dat weer niet te lang duren
natuurlijk.”

elf uur in de week les. Het betekent
dat ik een goed zicht heb op hun
prestaties en hun gedrag, waarbij
ik altijd het positieve benadruk. Je
kunt altijd wel op de beurse plekken
van de appel drukken, maar daar
wordt die appel niet beter van. Zo is
het ook met kinderen. Ze doen veel
dingen goed, ik vind het belangrijk
dat ik ze dat regelmatig laat weten.”

Volgens Dorien is het belangrijk dat
een coach er is voor de leerlingen. “Als coach ben ik het eerste
aanspreekpunt voor de kinderen in
mijn klas. Ik vind het belangrijk aan
te geven dat ze altijd bij mij terecht
kunnen. Dat geldt eveneens voor
de ouders. Naast de ouderavonden waar we de voortgang van de
leerlingen bespreken, is er mailcontact. Korte lijnen zijn belangrijk. Ze
kunnen mij ook bellen. Of ik bel hun
als er iets dringends is. Ik geef 2B

Rodney en zijn medeleerling en
vriend Sven zijn in elk geval dik
tevreden met hun klas. “We doen
veel verschillende dingen op een
dag. Nu hebben we spelling, straks
koken. Dan gaan we een gehaktbal
maken. Koken is echt superleuk
om te doen. Met de andere vakken gaat het goed. We zitten op
een hoog niveau met spelling en
rekenen. We zien mevrouw Struyk
elke dag behalve donderdag, want
dan is ze vrij.”

Gehaktbal

“Ik heb hier
echt iets
geleerd”
El & El is een full service reclamebureau
in Leiden. Een mooie onderneming aan
de Morsweg, waar Emre Yilmaz drie dagen in de week stage loopt. Hij zit er op
zijn plek, want hij wil later de grafische
kant op.
Het vorige stageadres van Emre was bij Reklametotaal. Daar leerde hij de basis. “Ik wilde
graag weer een stageplek in de grafische sector.
Dat heeft Het Waterland voor mij geregeld. Ik
leer bij El & El weer heel andere dingen. Hier ligt
de nadruk vooral op de belettering, hoewel ze
nog veel andere dingen doen. Ik ben nu bezig
met shirtjes van een voetbalclub, straks gaan
we met een auto aan de slag. Ik heb denk ik wel
een aardig talent voor ontwerpen. Bij dit bedrijf
leer ik stap voor stap hoe het in zijn werk gaat.
Het is een leuk bedrijf, de onderlinge sfeer is
goed. Tussen de middag eten we met elkaar een
broodje. Ik heb echt het gevoel dat ik erbij hoor.”

Extra handjes
Elzard Hoogkamer is directeur van El & El. Het
bedrijf heeft al bijna twintig jaar stagiairs van Het
Waterland. “Het zijn toch twee extra handjes.
Aan de andere kant voel ik het als mijn plicht
om tijd en energie in een stageloper te steken.
Het is belangrijk dat ze weten wat het inhoudt
om bij een bedrijf te werken. Op tijd komen,
initiatief nemen, goed met andere medewerkers
omgaan, het hoort er allemaal bij. Ik voel het als
een uitdaging dat voor elkaar te krijgen. Dat als
de stage voorbij is, ze tegen mij kunnen zeggen:
ik heb hier echt iets geleerd. Dat lukt natuurlijk
niet bij iedereen, ook dat is realiteit. Maar Het
Waterland kan altijd bij ons terecht. De contacten
met de begeleiders zijn uitstekend. De leerlingen
worden hier niet gedropt, waarna wij het verder
mogen uitzoeken. Daar is geen sprake van.”

De dag van...
COLOFON

Klas in, klas uit

Ilse en Zoë, de dames
van de catering
In de tweede klassen lopen leerlingen intern stage. Ze onderhouden de tuin, maken schoon, helpen in de keuken,
assisteren de conciërge of verzorgen de catering. Ilse Vink en Zoë den Hoed waren in
januari een hele week lang ‘de dames van
de catering’. Wat houdt een dagje catering eigenlijk in op Het Waterland?
We volgden Ilse en Zoë op een zonnige, winterse vrijdag.

08.30 uur:
‘Het eerste
uur hebben we gewoon les. Dit keer is het
spelling. We zijn daar vrij goed
in. We krijgen deze les te horen dat we
volgende keer een niveau hoger worden
ingedeeld. Van C10 naar C11. Dat is best
goed.’
09.15 uur: ‘We starten met onze stage.
Schorten voor dus. Voor een stage word je
ingedeeld. Als deze stageweek voorbij is,
hebben we weer een maand gewoon les.
Tenzij er iemand uit onze klas die stage
loopt ziek is. Dan moet je invallen. We gaan
nu eerst broodjes snijden en daar de plakken kaas tussen doen. Vervolgens gaan we
de klassen rond met de koffiekar. We geven
de docenten een kopje koffie, nemen de
vuile vaat mee en vragen wat ze in de grote
pauze willen eten. Dat noteren we dan.
Het is best wel een beetje eng, zeker als je
bij een hogere klas naar binnen moet. We
hebben geleerd niet naar de leerlingen te
kijken. Dat leidt alleen maar af.’

10.45 uur: ‘We hebben de bestellingen van de docenten aan de keuken
doorgegeven. Nu hebben we zelf
pauze. Dat betekent lekker bijkletsen
met andere kinderen. Pauzes zijn
altijd gezellig.’
11.00 uur: ‘Na de pauze werken we
de administratie van de bestellingen
bij. Het is belangrijk dat je het goed
doet, dat een meester die een broodje
kaas heeft besteld niet een broodje
tonijn op zijn bord krijgt. Als we klaar
zijn, gaan we de klassen langs om de
vuile kopjes op te halen. Vervolgens
maken we de bestelde broodjes klaar
en leggen ze op naam.’
12.45 uur: ‘De docenten halen hun
bestelling op en wij helpen achter de
bar in ons restaurant. We schenken
soep in, we pakken broodjes, van alles dus. Het is leuk om te doen. Zeker
als kinderen uit onze eigen klas iets
bestellen.’
13.15 uur: ‘Het laatste uurtje
van onze dag besteden we aan het
schoonmaken
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en opruimen van de spullen. Bordjes
ophalen in de lerarenkamer, afwassen,
noem maar op. Het was een hele afwisselende week. Wat we geleerd hebben? Je moet altijd vriendelijk blijven, je
geduld bewaren als een docent iets aan
het uitleggen is. Niet meteen roepen,
want dan verstoor je de les. Je bent
dienstverlenend bezig. Dan draait het
dus niet om jou maar om de ander.’
14.00 uur: ‘We zijn klaar. Nu lekker
naar huis.’

