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Niks is te gek! 
Workshop Ambulance
Op dinsdag 10 november kregen 
we een workshop ambulance op 
school. Eerst moesten we groepjes 
maken en aan een tafel gaan staan. 
Daarna gingen we battles doen 
waarbij je punten kon verdienen. Bij 
een battle moesten we bijvoorbeeld 
een lopend infuus zetten (wel 
zonder naald hoor), een enkel 
verbinden of een snee op het hoofd 
behandelen. Tussendoor kregen we 
ook demonstraties, bijvoorbeeld over 
hoe een hartfilmpje wordt gemaakt. 

Er waren een 
verpleegkundige, 
een chauffeur en een 
stagiaire om ons de 
demonstraties te laten zien. 
Vervolgens deden we ‘Over de 
streep’. Als je het eens was met een 
stelling moest je naar links en als je het 
niet eens was met een stelling, moest 
je naar rechts. Daarbij kon je ook nog 
iets winnen. 

Door: Djoeke Broekman, leerjaar 1
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Voorstellen team leerjaar 
3
Introducing myself: Geen anglo-fiel, 
toch leraar Engels. Nooit helemaal 
opgegroeid, toch al 56. 
Veel geduld, toch al 5 verschillende 
beroepen. All these contradictions under 
my skin. Cees Pronk. 
 
Hoi allemaal, Ik ben Manon Goosen en 
ik geef het vak Lichamelijke Opvoeding 
(L.O.) aan leerjaar 1, 3, 4 en 5. Het 
leuke aan mijn vak vind ik dat leerlingen 
hun energie kwijt kunnen en elkaar 
op een andere manier ontmoeten. 
De groepsdynamiek is vaak heel 
anders bij de lessen L.O. en dat vind 
ik heel interessant. Ik vind het leuk om 
leerlingen enthousiast te maken voor 
verschillende sporten en het plezier 
in sport te laten ontdekken. Naast 
mijn lessen op de Notre Dame geef ik 
ook gymlessen op twee basisscholen 
en sportlessen op het Radboud 
Sportcentrum.  
 
Even voorstellen……… Hoi 
allen……… Ik ben Rob Hendriks en 
inmiddels alweer 50 jaren jong. Ik woon 
samen met Caroline en heb een lieve 
dochter van 22, Eva. Ik verzorg de 

lessen economie in de onderbouw en 
economie en bedrijfseconomie in de 
bovenbouw. In mijn vrije tijd kook ik 
graag, ik hou van een goed glas wijn en 
als het ook maar even kan, probeer ik 
een mooie reis te maken. 
Lieve groet, Rob 
 
Mijn naam is Jeroen. Ik geef Engels en 
bestier (samen met Mischa) lokaal A17. 
Ook wel bekend als het plusplein of de 
time-out. In die hoedanigheid ken ik ook 
heel veel leerlingen en heb ik met alle 
leerlingen te maken. Sommige wat meer 
en sommige wat minder. Bij mij zitten 
de leerlingen ook als ze eens moeten 
nablijven. Daarnaast coach ik dit jaar 
heel groep 3A. Ik kan natuurlijk alleen 
vanuit mezelf spreken, maar ik denk dat 
ik de leukste baan van de school heb. 
(Hopelijk denken we dat allemaal!) 
 
Hoi, ik ben Elisabeth en mag iedere dag 
doen wat ik het allerleukste vind, dansen 
en lesgeven! Naast dans geef ik het 
vak CKV, verzorg ik samen met Anja 
en Maud het Webazine en coördineer 
ik de buitenlandse reizen. Jammer 
genoeg staan de reizen door Corona 
op een heel laag pitje maar ik hoop van 
harte dat we volgend jaar weer op reis 
kunnen met de leerlingen! 

Hoi allemaal! Ik ben Bob van Helden en 
ik ben 25 jaar. Vanaf dit jaar geef ik Frans 
op Notre Dame in leerjaar 1 t/m 4, en 
ook ben ik coach in leerjaar 3. Naast het 
werk op school lees ik graag en ga ik 
(zodra het weer kan) graag op reis. 
  
Mijn naam is Ron Wellens en ik ben 
(een aantal jaar geleden alweer) op 
de Notre Dame gaan werken, omdat het 
een kleinschalige  en mooie school is. De 
collega’s en leerlingen bleken gelukkig 
ook leuk te zijn. Ik geef wiskunde in 
leerjaar 3 en daarnaast coach ik een paar 
leerlingen. 

Ik ben Han de AKm(H)an. Ik geef dit vak 
met plezier en werk al vele jaren hier. 
Het liefst vertel ik over het landschap en 
onze omgeving, want dit is zo mooi…. 
Nn, Oh ja, ik kom uit en woon in de Ooij. 
 
Dag allemaal, mijn naam is Ploni en 
ik ben coach van klas 3. Ik geef sinds 
een aantal jaar maatschappijleer in de 
bovenbouw en sinds dit jaar ook Duits in 
de onderbouw. Elke morgen word ik blij 
van de mooie fietsroute naar school en 
van de leerlingen die zich thuis voelen.
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
17 december

Streamen lessen

Dat was een nieuwe ervaring! Vandaag 
de dag zijn er helaas redelijk wat 
leerlingen afwezig door ziek zijn of 
zij zitten in quarantaine. Gelukkig 
valt het op onze school mee met 
de aantallen. Om leerlingen zo veel 
mogelijk van onderwijs te voorzien, zijn 
wij na de zomer gestart met het 
streamen van lessen. Helaas werkte het 
streamen van de lessen via een laptop 
niet zo goed en zijn we een paar 
weken geleden overgestapt op een 
headset. De leerlingen thuis kunnen 
ons nu beter verstaan en daardoor de 
les ook beter volgen.  
   
 

Na een korte installatie, door middel 
van een instructiefilmpje, zijn alle  
docenten inmiddels gewend aan het 
lesgeven mét een headset op het 
hoofd. Ook ik mocht lesgeven met 
een headset op mijn hoofd en dat 
was een leuke ervaring! Je maakt 
verbinding met de computer, voert 
een gesprekje met de leerlingen thuis 
en zorgt dat de camera centraal voor 
het digibord staat. En wanneer je een 
uitleg staat te geven hoor je opeens 
in je oor: ‘Wesley, kun je nog een dia 
teruggaan? Ik heb het dikgedrukte 
begrip nog niet opgeschreven!’ Wie 
had dat een jaar geleden gedacht? 
  
Door: Wesley Engelhart, docent 
geschiedenis

Met Niks is te gek! 
naar LUX Nijmegen
Vorige week dinsdag gingen we 
onze eigen film maken op het plein 
bij De Lux, maar eerst gingen we 
binnen bespreken hoe je het best 
kan filmen. Daarna gingen we naar 
een andere ruimte. Daar moesten 
we een blad invullen hoe je wilt dat 
je film/ interview eruit komt te zien. 
Als je daarmee klaar was kreeg je 
een iPad op een standaard en een 
microfoon. Toen we uitleg hadden 
gekregen over hoe het werkt gingen 
we naar buiten. Ik en mijn groepje 
gingen een interview houden, maar 
je kon ook voor de camera iets 
vertellen over het plein. We gingen 
eerst een intro maken. Daarna gingen 
we mensen zoeken en vragen of ze 
geïnterviewd wilden worden. Toen we 
alles hadden gefilmd gingen we naar 
binnen, het monteren kon beginnen. 
We gingen monteren met een app 
op de iPad. Je kon ook allemaal 
geluidseffecten toevoegen. Tot 
slot was het moment dat we onze 
films een stukje gingen kijken in een 
klein bioscoopzaaltje. Het was heel leuk 
om je eigen film/interview te zien. Het 
was een geslaagde dag! 
 
Door: Jette Hock, leerjaar 1 

Sponsorwandeling 
Malawi

Op onze vriendschapsschool in Malawi 
komt de coronacrisis nog harder aan 
dan bij ons en er is geld nodig om 
kinderen weer naar school te laten 
gaan. Voor slechts 17 euro gaat een 
kind in Malawi een jaar lang naar 
school. Omdat we dit jaar helaas geen 
kerstmarkt kunnen organiseren, hebben 
we iets anders bedacht: Meters voor 
Malawi: een sponsorwandeltocht op 
dinsdag 15 december van ± 11.00 
– uiterlijk 13.30 uur. Leerlingen uit 
leerjaar 1 t/m 3 krijgen van hun coach 
een sponsorkaart, zodat ze zich door 
ouders/opa’s/oma’s/ooms/tantes/buren 
kunnen laten sponsoren. Leerlingen uit 
leerjaar 4 en 5 doen mee op vrijwillige 
basis. Tijdens de wandeltocht krijgen 
leerlingen puzzelstukjes, iets lekkers 
en bij terugkomst op school een kop 
erwtensoep. Met de puzzel die ze 
kunnen oplossen kunnen ze leuke 
prijzen winnen. Sponsort u uw kind ook?

Paarse vrijdag

Op vrijdag 11 december is het weer 
Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is dé 
grote actiedag van de GSA (Gender 
& Sexuality Alliance). Door elk jaar op 
deze dag de school paars te kleuren, 
zet de GSA zich in voor seksuele- en 
genderdiversiteit als norm. Ook wij 
vragen aan leerlingen en personeel  
om die dag paars te kleuren.
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