
Examenstress Column Kay 
‘En, hoe ging het?’ Dat is de eerste vraag die 
je hoort na je examen. Of het nou Duits of 
natuurkunde is, het maakt niks uit, iedereen 
wil weten hoe het ging. Je probeert dan zo 
eerlijk mogelijk te antwoorden, maar er gaat 
van alles door je lijf heen: stress, geluk, want 
je hebt weer een vak afgerond. Dus je zegt: 
‘Volgens mij ging het wel goed, maar het 
blijft afwachten hé.’ Een andere leuke vraag 
die je krijgt is: ‘En, ben je zenuwachtig of 
gestrest?’ Het antwoord op die vraag is heel 
simpel: ‘JA!’ Laatst op een kaartavond van 
mijn vader en zijn vrienden werd de beste zin 
ooit uitgesproken en ik citeer: ‘Eindexamens 
zijn een brute vorm van kindermishande-
ling’ – Kay Theunissen. Ook al zei  ik het zelf, 
de meesten waren het wel met me eens. Er 
gaan genoeg verhalen rond van examen leer-
lingen die bezwijken onder de druk, en toch 
gaan de examens door en door. Terwijl ik dit 
schrijf ben ik weer op weg naar een nieuw 

 
ex-
amen, 
zelfs voor 
dit examen 
(Engels) heb ik een 
gevoel van stress. Het 
zou vast nergens voor no-
dig zijn, maar dan toch wil je 
niet die zaal in… Stel je voor dat 
je het verpest, het is altijd mogelijk. 
Dit is alweer mijn laatste column in het 
Webazine. Na mijn examens ben ik Notre 
Dame-af! Bedankt voor het lezen van mijn 
column, ik hoop dat jullie mij een beetje gaan 
missen en wie weet stuur ik nog wel een  
keer wat op. Voor mijn docenten en mede- 
leerlingen: bedankt voor de fantastische tijd 
die ik in mijn vijf jaar havo heb gehad! 
Voor de laatste keer: groetjes Kay
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27-05-2019 Leerjaar 3: Cross your Borders (tm 28/5)

27-05-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze Dag (08.45-12.45 uur)

28-05-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze Dag (08.45-12.45 uur)

28-05-2019 Leerjaar 4: PWS-startdag

29-05-2019 Leerjaar 1: Efteling
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06-06-2019 Klankbordavond Eigenwijs Leren leerjaar 1-2

10-06-2019 2e Pinksterdag

12-06-2019 Leerjaar 5: Uitslag CSE 1e tijdvak
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
6 juni

Eigenwijze Dagen – leerjaar 1 en 2
Op maandag 27 en dinsdag 28 mei a.s. 
staan twee Eigenwijze Dagen gepland  
van 08.45-12.45 uur voor leerjaar 1 en 2. 

En op woensdag 29 mei a.s. voor  
leerjaar 2, van 08.45-12.45 uur.

‘s Middags zijn er ontwikkelmiddagen 
voor de teams. 

Klankbordavond Eigenwijs Leren -  
leerjaar 1 en 2
Op donderdag 6 juni a.s. is een Klank- 
bordavond gepland voor de ouders van 
leerjaar 1 en 2 m.b.t. Eigenwijs Leren. 
Twee thema’s die zeker aan de orde 
komen zijn:
 • De voortgang van leerlingen
 • Plannen voor schooljaar 2019-2020

 Meer informatie hierover ontvangen alle 
ouders in de week van 27 mei a.s. per 
email.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden  
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl

Kort
Nieuws

Update nieuwbouw kunstgebouw
Zoals in de afgelopen maanden duidelijk 
zichtbaar was is er hard gewerkt aan de 
bouw van ons nieuwe kunstgebouw. Op 
dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het gebouw en wordt de omringende 
omgeving weer in orde gemaakt zodat we 
binnenkort dan toch onze intrek kunnen 
nemen in het gebouw.

Even geleden is er een prijsvraag uitgezet 
en aan alle leerlingen en medewerkers van 
onze school is gevraagd om mee te denken 
over een nieuwe naam. Door de jury, be-
staande uit 2 leerlingen, een docent drama 
en een lid van het managementteam, is 
een naam gekozen: De Kleine Dame.

Meer informatie en foto’s volgen in het 
Webazine zodra wij het kunstgebouw in 
gebruik gaan nemen.

Trefbaltoerbooi - leerjaar 1
Wij hebben een trefbaltoernooi georgani-
seerd voor alle eerstejaars leerlingen. We 
hebben dit tijdens de basisgroepen gedaan 
in de ochtend en we speelden basisgroep 
tegen basisgroep. Het was een spannende 
strijd, want iedereen wilde winnen. De prijs 
voor de beste basisgroep is namelijk twee 
keer vrij van de dagstart waardoor je dus 
iets langer kan slapen. In de eerste rondes 
zijn er twee teams afgevallen en dat waren 
1A en 1F, die moeten later ook nog een 
keer tegen elkaar voor plek 5 en 6. Daarna 
moesten 1C en 1E tegen elkaar en 1B en 1D 
tegen elkaar. De uitslagen waren bekend en 
daaruit bleek dat de finale werd gespeeld 
door 1E tegen 1B.  
Donderdag 9 mei zou de spannende finale 
gespeeld worden, maar helaas hadden we 
er geen rekening mee gehouden dat de 
examens waren begonnen en dat we niet 
meer in de gymzaal konden. De finale wordt 
dus na de examens gespeeld. In plaats van 
trefbal deden we op 9 mei buiten een potje 
voetbal en de groep die won kreeg voor-
deel in de finale. In de finale gaat dus be-
paald worden wie gaat er winnen: de leuke 
en gezellige klas van 1B of de superslimme 
en stoere klas 1E! Wordt vervolgd…

Floor Otten en Veerle Buurman, leerjaar 1
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