
Nu deze week de laatste coronamaatregelen afgeschaft zijn, is er geen enkele belemmering 
meer om  activiteiten met leerlingen te ontplooien die een sociaal karakter hebben. In de 
afgelopen maanden hebben alle coronabeperkingen niet echt bijgedragen aan een ruime 
psychosociale ontwikkeling van onze leerlingen. Daar komt verandering in. Terwijl 
bovenbouwleerlingen deze week nog bezig zijn met toetsen, proeven de 
onderbouwleerlingen van zaken die een schoolleven leuk maken: culturele activiteiten in 
klas 2 en 3 in het kader van de cultuurweek en voor de brugklassers een bezoek aan de 
dierentuin en een trip naar een Techlab in Ede.  

De komende tijd zijn er meer activiteiten die een sociaal karakter hebben. Op 14 april a.s. is 
er schoolfeest voor alle leerlingen en vrijdag 22 april, de laatste dag vóór de meivakantie, is 
geen gewone lesdag. De leerlingen in mavo-4, havo-5 en vwo-6 gaan die dag op excursie en 
voor de andere leerlingen vinden er allerlei activiteiten plaats. De excursies en activiteiten 
worden georganiseerd en betaald voor door school. 

Op dinsdag 8 maart namen Laurens Rood, Tom van Passel, Yasemin Sabuncu, Sanne de Vries, 
Charirty van den Ende, Maura Pos en Fenne van den Eerenbeemt in het gemeentehuis deel 
aan het debat tussen leerlingen van de vier Veense scholen. Fenne van den Eerenbeemt 
schreef een kort verslag daarvan en leverde een fraaie foto. 

De onderwerpen in het debat hadden allemaal betrekking op de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen en daardoor super relevant en lokaal georiënteerd.  
De eerste ronde won het Ichthus van het CLV en wij wonnen de eerste ronde van het Perron. 
Vervolgens vond er een gemengd debat plaats met alle teams van alle scholen door elkaar, 
waar Charirty als beste debater nog twee extra punten wist te bemachtigen. In de finale 
hebben wij tegen het Ichthus gedebatteerd over de stelling: ‘Minimaal 25% van de 
kandidaten op kieslijsten van lokale politieke partijen moet jonger dan 30 jaar zijn.’ Waarbij 
we de jury hebben overtuigd van het tegendeel en er met de winst vandoor zijn gegaan. 
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Nadat er van beide teams weer de beste debater werd aangewezen (dit keer ik van het 
Rembrandt :)) , mochten we een mooie wisselbeker ophalen en hebben we met alle teams, 
jury, begeleiding, de jongerenraad en alle andere aanwezigen pizza gegeten! Vervolgens 
hebben we het jongerendebat tussen individuele, jonge politiek betrokkenen bekeken en 
gejureerd! Als winnend Debatteam hebben we de avond afgesloten met het halen van een 
heerlijk ijsje samen met onze super begeleiders (die ook diverse debatten hebben geleid), 
Wouter Berkhof en Gerard Klaassen. Een leerzame en vooral leuke avond.  
  
 Met vriendelijke groetjes,  
Fenne van den Eerenbeemt  
  
 

  
  
  

 
  
  
  


