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* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud

Gelukkig mogen wij ons terras weer openen!

Afgelopen maandag liepen de leerlingen van leer-

jaar 1 de school weer binnen. Wat fijn weer wat 

meer leven in de brouwerij na al die weken! Heel 

prettig om weer live les te geven en de reacties 

van de leerlingen te zien. Het is nog wat wennen, 

maar een goede start. 

 

Wilma Lamers, docent Engels 

 

Eindelijk sprak ik afgelopen week weer met 

leerlingen die ik weken niet had gezien en die 

eindelijk weer naar school mochten: ‘Nooit 

gedacht dat ik het vervelend zou vinden om niet 

naar school te mogen gaan’. De meeste leerlingen 

waren blij dat ze vooral hun vrienden en klasge-

noten weer konden zien en dat ze samen konden 

pauzeren. Toch had een groot deel ook wel een 

beetje moeite met het vroege opstaan en met de 

langere lesdagen. Tja, mocht corona toch nog iets 

positiefs hebben gebracht ... 

 

Maud Koenen, docent Nederlands

Heropening Notre Dame 
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Wij gymdocenten zijn ook online met de lessen. 

Het was even zoeken, maar we hebben een goe-

de opzet gevonden! De eerste 20 minuten is er 

een instructie, dan gaan leerlingen 30-45 minuten 

zelf vaak buiten of soms binnen aan de slag om te 

bewegen, als laatste komen ze weer terug in de 

online les om na te bespreken wat ze gedaan heb-

ben. Onze eerste les was een les met de Strava- 

app en de leerling die de mooiste route (vorm) 

heeft afgelegd, wint een sportshirt. Leerlingen 

gaan ervoor en zijn creatief!

Foto’s: steunteken Myanmar Tycho leerjaar 3; 

neushoorn/hond Saar leerjaar 1; mannetje Amy  

en Evie leerjaar 1.

Expertisegroep LO, Manon, Mireille en Michiel

LO online 

Ook de medewerkers van Notre Dame moesten 

eraan geloven: coronakapsels! De broer van onze 

biologiedocent Tim - Bas - bleek een kapper te 

zijn en zag het wel zitten om naar onze school 

te komen. Zo konden docenten tussen het live 

of online les geven door (wat een volle roosters 

weer!) toch nog even hun coronakapsel laten 

bijwerken. Wat een service! Zie hier het resultaat  

Hoofdzaken op  
Notre Dame  Mijn naam is Charel van Deursen. Ik ben docent 

maatschappijleer en maatschappijwetenschap-

pen. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon op 

school samen met Mischa Boom. Ik houd van de 

variatie in mijn baan: van coachgesprekken tot het 

begeleiden van profielwerkstukken, van het geven 

van actuele lessen tot het verbeteren van  

de groepsdynamiek.

Hoi! Ik ben Marjan, net als al die leuke mensen met 

mij op de foto ben ik coach van leerjaar 4. Daarnaast 

geef ik geschiedenislessen in leerjaar 3, 4 en 5.  

Ook ben ik lid van het zorgteam en begeleid ik sa-

men met collega Elmera het onderzoek dat studen-

ten en docenten hier op school doen. Dit alles doe 

ik al jaren met heel veel plezier! Als ik niet op school 

ben heb ik het thuis gezellig met mijn man  

en twee dochters (17 en 21). 

Hallo! Ich bin Luna. Ik geef Duits in leerjaar 3, 4 en 

5. Ik probeer mijn leerlingen mee te nemen op een 

reis waarin ze erachter komen dat Duits eigenlijk 

helemaal niet zo’n vreemde taal is. Je kunt alles wat 

je doet ook in een andere taal doen – oder nicht? 

Voor mezelf zijn door het leren van talen allerlei 

deuren opengegaan, zo ben ik ook op deze fijne 

school beland. In mijn vrije tijd doe ik aan karate en 

chinese yoga. Bis bald! 

Mijn naam is Wilma en ik geef al aardig wat jaartjes 

les hier. Vanuit het fraaie Velp, rij ik 3 dagen per 

week naar Ubbergen. Ik heb jaren gewerkt als 

mentor van diverse leerjaren maar ben inmiddels 

coach. Dit jaar van de leerlingen van leerjaar 4. Ik 

vind dat een mooie leeftijdscategorie om mee te 

werken. Daarnaast geef ik ook Engels aan leerjaar 

1 en 5.

Dag, ik ben Marlies Schoonen. Naast coach leerjaar 

4 ben ik docent scheikunde en beeldcoach. Het 

mooie aan mijn vak vind ik de veelzijdigheid: het 

contact met leerlingen, het werken in een hecht 

team en de creativiteit en vakkennis die nodig zijn 

voor het ontwerpen van (praktijk)lessen. In mijn vrije 

tijd geniet ik naast van mijn gezin erg van koken, 

klooien met de (vega)bbq en misschien nog wel het 

allermeest van zwemmen in open water.

Ik heet Maarten Hebinck en werk inmiddels al 4 jaar 

op deze mooie school. Wiskunde is het vak waarin 

ik lesgeef; zowel in de onder- als in de bovenbouw. 

Daarnaast coach ik een aantal leerlingen uit leerjaar 

4. Ik probeer de wiskundelessen zo luchtig mogelijk 

te houden om zo leerlingen bij de les te houden en 

te stimuleren om met het vak aan de slag te gaan. 

Soms nogal een uitdaging, want wiskunde wordt 

door veel leerlingen niet gezien als favoriete vak...

Mijn naam is Corrie van Dongen. Behalve lid van 

dit fijne team, ben ik docent Nederlands in leerjaar 

3, 4 en 5. Coachen is misschien nog wel leuker dan 

lesgeven, omdat je de leerlingen dan echt goed 

leert kennen en als het nodig is verder kunt helpen. 

Weten wie Vondel was of wat een lijdend voorwerp 

is, blijft natuurlijk belangrijk ;), maar op school leren 

dat je er voor elkaar kunt zijn, is nog belangrijker. 

Mijn clubje leerlingen uit leerjaar 4 ervaar ik echt als 

“die van mij”.  

 

Mijn naam is Amber van Altena. Ik geef drama en 

ckv en dat al bijna 19 jaar!  Sinds dit schooljaar ben 

ik ook schoolopleider. Een hele leuke job waarbij 

ik alles rondom de stagiaires coördineer en hen 

begeleid met hun stage.  Ik ben coach in leerjaar 4, 

het meest uitdagende leerjaar op school;) 

 

Mijn naam is Ammar en sinds 2015 woon ik in Ne-

derland. Hiervoor heb ik 5 jaar in Istanbul gewoond, 

waar ik de studie Master of Music aan de Mimar Si-

nan universiteit volgde. Ik kon, vanwege de oorlog, 

niet terug naar mijn oude leven in Syrië waar ik een 

lector muziekeducatie bij de opleiding muziek-

docent MBO was. In Nederland heb ik post hbo 

Muziekeducatie aan het conservatorium van Amster-

dam gedaan. Sinds 2019 werk ik als muziekdocent 

bij Notre Dame in Ubbergen. Naast het lesgeven 

speel ik in de muziekband Sam Sam.  

Voorstelronde 5 – Team leerjaar 4
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
18 Maart

Iriszorg – Online ouderavonden in  
maart 2021
In de vorige editie, Webazine 7, hebben wij de 

nieuwsbrief van Iriszorg geplaatst. Hierin werden 

een aantal online ouderavonden aangekondigd. 

Thema’s die besproken worden zijn Alcohol, roken 

en blowen en Gamen. De ouderavonden vinden 

plaats in deze maand, maart 2021. Voor meer in-

formatie over aanmelding en de exacte data kunt 

u hier de informatiebrief openen.

“I will again start by asking the health of the 

entire team in Ubbergen. I hope you are all in 

good health. In Zomba, we are also fine. The fight 

against covid-19 rages on, we can only hope for 

the best.” Met deze zin opent Marcus Kalima, 

onze contactpersoon op Chingale secondary 

school in Zomba Malawi, zijn mail van eind janu-

ari. Tussen onze kerstactie en deze brief zijn er 

weer verschillende mails heen en weer gegaan. 

We willen immers het fantastische bedrag dat 

door de leerlingen bij elkaar gebracht is, op een 

goede manier besteden. Voor wie het gemist 

heeft: we konden uiteindelijk 9358 euro naar de 

bank brengen om daar veilig bewaard te wachten 

op de reis naar Malawi. Omgerekend in Malawi-

sche Kwatcha gaat het om miljoenen!

Zoals bij de start van de actie is aangegeven, zal 

het grootste deel van dit bedrag besteed worden 

aan studiebeurzen voor de leerlingen. Zo’n beurs 

bestaat dan uit schoolgeld, een schooluniform  

en het verplichte examengeld. We willen leer-

lingen niet na één schooljaar weer laten vallen 

en berekenen per leerling de kosten tot aan hun 

examen. De opleiding duurt in de regel 4 jaar. 

“Adopteren” we een leerling uit het examenjaar, 

dan hoeft er natuurlijk minder berekend te wor-

den, dan voor iemand uit de eerste klas. 

Op deze manier gaan we ongeveer 30 leerlingen 

ondersteunen. Deze worden zorgvuldig door de 

school geselecteerd. Marcus reageerde als volgt 

op dat plan: “About the scholarship: there are a 

number of students that may need help. Much as 

there could be few that have completely dropped 

out of school, due to financial problems, there 

are some who are struggling to raise the fees. 

This is especially true for the form twos and form 

four. The reason is that, these are national exam 

classes and students are supposed to pay for exa-

mination fees which is higher than most students 

could manage.” De nood is dus hoog en we zijn 

blij dat we dit kunnen aanbieden.

Van een gedeelte van het verworven bedrag 

willen we ook andere zaken op de school aanpak-

ken. Het gaat dan om eenmalige kosten. Marcus 

heeft inbreng in al die plannen, want we willen 

niets opdringen. Hij stelt voor te investeren in de 

schoolbibliotheek, in egalisering van het sport-

veldje, in een keukenuitrusting voor het meis-

jesverblijf en misschien in een extra waterpomp 

waar ook het hele dorp plezier van kan hebben. 

Daarvoor verwachten we binnenkort  

een begroting. 

Intussen kan het eerste bedrag voor de studie-

beurzen al digitaal de halve wereld over.  

Daar zijn we trots op! 

Groeten van de Malawigroep: 

Mireille, Mignon, Sylvia en Corrie

Resultaat Kerstactie Malawi grandioos!
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