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In het vorige Webazine, editie 1,   
hebben wij aan jullie gevraagd een kor-
te poll in te vullen over wat jullie graag 
willen lezen in het Webazine. Heel erg 
bedankt voor het gehoor hieraan! Stom 
natuurlijk dat het niet mogelijk was om 
meerdere antwoorden aan te vinken, 
maar dat losten jullie goed op in de 
categorie ‘overig’, waarvoor dank. 
 
Uit de poll kwamen de volgende  
resultaten naar voren: 

Er is veel behoefte aan informatie over 
hoe wij het onderwijs op dit moment 
vormgeven (zowel digitaal als fysiek); 

Jullie willen graag lezen over de  
activiteiten van ‘Niks is te gek!’ maar 
ook over alternatieven voor de gemiste 
schooluitjes;  

Jullie zijn benieuwd naar onze  
docententeams, maar ook naar het 
Onderwijs Ondersteunend Personeel 
(OOP) en het Management Team (MT); 

Minder interesse is er voor informatie-
verstrekking over de corona-
maatregelen via het Webazine. 

Er is vraag naar de inhaalprogramma’s 
naar aanleiding van de lockdown. 
 
Wij gaan de aankomende maanden 
met deze informatie aan de slag en we 
hebben uiteraard al een begin gemaakt 
in deze editie. Veel leesplezier! 

Oktober2020

Agenda week 41 tm week 43-2020 
 
01-10-2020 Ouderraad (19.30-22.00)

07-10-2020 Bestuur (20.00-22.00)

13-10-2020 Leerjaar 4-5: Online HBO-oriëntatie HAN

19-10-2020 Herfstvakantie (tm 23/10)

Uitslag Poll
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Bonjour à tous! Mijn naam is Willemijn  
Burgers en ik geef Frans aan leerjaar 1 
t/m 5 en ook CKV aan leerjaar 4. Hopelijk 
kunnen we snel weer de grens over en het 
Frans in de praktijk brengen! Het leukst 
aan werken op Notre Dame is de fijne sfeer 
die er hangt en het contact met leerlingen.  
 
Hoi! Ik ben Wesley Engelhart en ik geef het 
allerleukste vak, oftewel geschiedenis! Het 
leukste aan het werken op Notre Dame 
vind ik de afwisseling tussen de work-
shops en instructies. Daarnaast heb ik een 
heel leuke club coachleerlingen en heb ik 
ontzettend veel zin in dit schooljaar!  
 
Ik ben Sylvia Sanders, docent bio-
logie en Nastech. Wat ik het leukste vind 
aan mijn werk is het kletsen met (coach)
leerlingen. Biologie is een superleuk 
vak! Wist je dat olifanten de enige zoog-
dieren zijn die niet kunnen springen? 
  
Mijn naam is Anneke van Bronswijk, ben 38 
jaar en geef wiskunde op Notre Dame. Dit 
schooljaar ben ik coach van de helft van de 

leerlingen uit basisgroep 1F. Een super-
leuke groep! Notre Dame is een erg leuke, 
kleine, gezellige school met heel leuke 
leerlingen en collega’s, daarom werk ik 
er nu ook alweer 17 jaar. We gaan er met 
elkaar weer een mooi en bijzonder jaar van 
maken! 
 
Hallo allemaal, ik ben Maud Koenen, 29 
jaar. Dit jaar mag ik Nederlands geven aan 
leerjaar 1, 3 en 5 en ook ben ik de coach 
van 1A (wat een gezellig clubje)! Wat zo 
leuk is aan mijn werk is de afwisseling: op 
deze school word je betrokken bij allerlei 
taken, dus naast docent en coach mag ik 
ook meewerken aan het Webazine, de PR, 
de werving en de aanname van nieuwe 
leerlingen.  
 
Ik ben Mischa Boom en ik werk nu bijna 9 
jaar op Notre Dame. Soms als docent dans 
maar vooral als coach van leerlingen uit 
leerjaar 1 t/m 3 en als plusplein/time-out-
medewerker. Daar vang ik samen met 
collega Jeroen van Heijst leerlingen op die 
om wat voor een reden dan ook  

gebaat zijn bij een rustige werkomgeving 
en/of meer persoonlijke hulp. 
 
Mijn naam is Bart Vullings en ik geef  
Natuurkunde, Nastech en NLT. Het mooie 
aan mijn vak vind ik de afwisseling tussen 
theorie en praktijk. Natuurkunde geeft 
je een andere kijk op de verwonderlijke 
natuur. Met onze leuke leerlingen, mooie 
praktijklokalen en omgeving is het prachtig 
om dit vak te mogen geven! 
 
Hoi! Daar die tweede van links, dat ben ik. 
Mijn naam is Michiel Verstappen en ik geef 
het vak lichamelijke opvoeding, oftewel 
gym. In de gymles is het mooi als iemand 
iets doet/iets lukt wat van tevoren nog niet 
lukte, je ziet dan hoe trots ze zijn op zich-
zelf. Als leerlingen lekker aan de slag zijn, 
zichzelf laten zien en zich op hun gemak 
voelen, geeft dat veel positieve energie, 
fijn is dat! 

Voorstellen docententeam 
leerjaar 1



Online lesgeven

Op afstand maar toch dichtbij. Dat is iets 
wat mij te binnenschiet als ik denk aan 
online lesgeven. Voor het vak biologie 
hebben leerlingen altijd al de uitleg per 
paragraaf via een filmpje kunnen be-
kijken. Tijdens de lockdown kwamen de 
leerlingen die graag het huiswerk  
wilden bespreken of nog vragen had-
den via Teams in de online les. Deze 
manier van lesgeven vind ik erg effectief. 
Leerlingen die extra aandacht nodig heb-
ben, kunnen deze zo ook echt krijgen.  
Lastige uitleg kan op elk gewenst moment 
teruggekeken worden, ideaal. 
 
Ook gingen tijdens de lockdown mentor-/
coachgesprekken uiteraard gewoon door. 
Vaak via FaceTime, omdat dit voor mij 
en de leerling soms (nog) makkelijker was. 
Omdat dit locatieonafhankelijk was, zag 
ik als mentor vaak een achtertuin, woon-
kamer of later zelfs een voetbalveld als ik 
een mentorgesprek ging voeren. Hoewel 
mijn voorkeur bij fysiek onderwijs ligt, 
heeft online lesgeven dus zeker ook leuke 
en bijzondere aspecten.  
 
Tim Gijsberts, docent biologie 

NDDA WEBAZINE 012020

Niks is te Gek! - De roofvogelshow

Notre Dame

Kasteelselaan 50

6574 AJ Ubbergen

tel 024 - 322 93 37

webazine@notredame.nl

www.notredame.nl

Dit Webazine verschijnt maandelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop Webazine.

Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
15 oktober

Bij ‘Niks is te gek!’ deden we vorige week 
iets heel spectaculairs! Ze waren klein, 
maar ook juist heel groot. Er waren  
namelijk heel veel verschillende roof-
vogels! In dit stukje vertel ik hoe dit was.  
  
Op dinsdagmiddag om 13.15 uur moes-
ten de kinderen die waren ingeloot voor 
de show zich verzamelen op het grote 
veld achter de school. Een busje kwam 
het veld op rijden. Uit de bus werden 
verschillende roofvogels gehaald: een 
gier, uilen, een buizerd, noem maar op. 
De vogels gingen op een stok zitten. Een 
meneer, ook wel een valkenier,  
vertelde over de vogels.  
 
Buizerd James was erg druk en mocht 
daarom als eerste de lucht in. Hij ging in 
een boom zitten op een manier dat je 
hem niet kon zien. Dit doet hij ook met 
jagen. De prooi mag hem natuurlijk nog 
niet zien. De valkenier gooide een stukje 
kuiken in de lucht en James vloog met 
een rotvaart op het stukje vlees af. Op 
deze manier kon je ook zien hoe een 

buizerd jaagt. Met zijn klauwen pakt hij 
zijn prooi vast. Dan landt hij op de grond 
en eet het diertje op. Ook mocht je James 
vasthouden. Je trok een handschoen aan 
en je hielt een stukje vlees vast. James 
kwam naar je toe vliegen en ging op je 
arm zitten.   
 
Een van de uilen ging ook de lucht in. De 
valkenier vertelde veel over de verschil-
lende uilen in Nederland. Dit was een 
oehoe. Hij vloog over de kinderen heen. 
Je voelde de wind van de vleugels langs 
je heen waaien. Je hoort een uil namelijk 
niet. Ook deze roofvogel mocht op je arm 
zitten.  
 
Er werden veel foto’s gemaakt van deze 
indrukwekkende dieren. Iedereen heeft 
veel geleerd van de verschillende roof-
vogels. Het was een leuke ervaring! Ik zou 
me zeker nog een keer inschrijven als het 
kon!   
 
Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 1
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