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HOE BEREID JIJ
JE VOOR OP DE
BRUGKLAS?

Een dag uit het leven van
Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe een
dag op Greijdanus eruit ziet?

Talentklassen
Ontdek wat je allemaal kunt doen
bij ons op school!
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Het motto van onze school is ‘Schitteren in Zijn licht’.
Dat is verwerkt in het logo van de school. Het gele
bolletje staat voor Zijn licht, het witte bolletje ben
jij. De bijbel heeft het daar vaak over: licht. Dat staat
tegenover donker. In Zijn licht leer je jezelf kennen en
zie je de dingen op een goede manier. Dat helpt je om
het goede te doen. En het is ook een uitnodiging: kom
maar, ga maar in Mijn licht staan. Doe je mee?
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Welkom!
Beste leerling uit groep 7/groep 8,
Voor je ligt het nieuwe magazine van Greijdanus Meppel. We hopen dat je tijdens de open dag al veel
hebt gezien van onze school. In dit magazine willen we je nog iets meer vertellen over Greijdanus.

Veel leesplezier!
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Greijdanus Meppel over de grens
Alle leerlingen op Greijdanus Meppel gaan minimaal één keer naar het buitenland. We willen je namelijk graag
leren dat mensen in andere landen ons belangrijke en interessante dingen kunnen vertellen.
Een talentweedaagse in Luik en Aken (havo/vwo 3), de werkweek in bijvoorbeeld Parijs of Londen (vmbo 4 en
havo 4), met Duits naar Münster (klas 4 of 5), meedoen aan de Student Leadership Conference (SLC). Hoe is
dat? Leerlingen vertellen...

Malta - Tessa (havo 5)

In havo 4 mochten we zelf meedenken over
onze werkweek. We hebben in groepjes allerlei bestemmingen onderzocht. We hebben
gestemd en toen werd het Malta. Dat was ook
de bestemming die ik had onderzocht: heel
leuk als iedereen dat dan kiest! Het appartement was nog luxer en groter dan we hadden
verwacht, dus dat was heel gaaf. Ik vond het
bezoek aan Gozo het mooist! Zo’n blauwe zee
had ik nog nooit gezien.

India - Loïs (havo 5)

In 2018 ben ik naar India geweest. Ik mocht
solliciteren voor een ticket, omdat ik met de
actie voor de Verre Naasten voldoende geld had
opgehaald. Ik wilde heel graag mee, want ik
wil graag nieuwe dingen ontdekken. In Noordoost-India zijn we in twee gebieden geweest.
We hebben drie verschillende scholen en een
weeshuis bezocht. We waren ook bij een kerk
en hebben een landbouwproject gezien. We
hebben daar gekeken wat er met het geld van
de Verre Naasten wordt gedaan. De mensen zijn
daar ongelofelijk gastvrij. We werden zelfs uitgenodigd op de bruiloft van mensen uit de kerk.

Münster

Mireille Halmingh is een van de enthousiaste docenten Duits. Elk jaar organiseert ze
met haar collega’s een excursie naar Münster
voor leerlingen met Duits in hun pakket in
vmbo 4 en havo 5. “We gaan altijd rond de
kerstvakantie naar Münster. Dan is daar een
kerstmarkt, heel gezellig. De leerlingen maken kennis met de Duitse cultuur en moeten
in gesprek met voorbijgangers. Ook krijgen
ze een rondleiding door de stad in het Duits.
Deze ervaring is erg goed voor hun taalontwikkeling.”
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SLC in Hongarije - Jitte (havo 4)

Jitte heeft zich opgegeven om mee te gaan naar de
Student Leadership Conference in Hongarije. Ze ging
op reis met leerlingen van andere vestigingen van
het Greijdanus. Eerst was er in Budapest tijd om de
Greijdanusgroep beter te leren kennen. Daarna volgde
de conferentie. Het thema was: Hoe ben ik leider voor
andere mensen: hoe kan ik mijn geloof laten zien.
Het was een intensieve week waarin Jitte allerlei onderwerpen besprak in haar ‘discussiongroup’. Dat was
nog best lastig, want alle bezoekers kwamen uit verschillende landen. Ze kon gelukkig wel steeds terugvallen op de andere leerlingen van het Greijdanus.
“Met vrienden praat je niet zo gemakkelijk over je
geloof. Ik wilde graag leren om open over mijn geloof
te praten. Ik vergeet nooit meer hoe bijzonder het was
om met zo’n grote groep mensen met je geloof bezig
te ze zijn. Ik heb nog steeds contact met mensen in
mijn discussiongroup. En met de Greijdanusgroep maken we regelmatig een afspraak om elkaar te zien.”

Parijs en Luik / Aken - Edward (tl 4)

Edward ging in september met 4 tl naar Parijs.
“Disneyland was het allerleukst. Maar ik vond het
ook leuk om de stad te bekijken en de verschillen
met Nederland te zien. We zaten op een camping
in de buurt van Parijs in een vierpersoonstent. We
regelden zelf ons ontbijt en de lunch. Dat was wel
chill.”
“Toen ik in 3 havo zat, ben ik ook in Luik en Aken
geweest. Dat was een excursie met een overnachting: supergezellig! In Luik moesten we mensen
interviewen in het Frans en in Aken deden we dat
in het Duits. Het ging vooral over de verschillen
tussen onze landen. Onderweg zijn we ook nog
gestopt in Magraten bij de Amerikaanse oorlogsgraven. Dat hadden we bij geschiedenis voorbereid
door onderzoek te doen naar een persoon. We
moesten dan het graf van deze persoon opzoeken.
Indrukwekkend.”

Extra tijd om
te sporten
Veerle van der Tuin over de Sportklas
Veerle van der Tuin zit in klas M2B. Vorig jaar verhuisde
ze halverwege het schooljaar van Hoogeveen naar Meppel.
Nu woont ze lekker dichtbij school en dat bevalt haar goed.
De broer van Veerle zat al op Greijdanus Meppel, zo kwam zij
ook hier terecht. Ze heeft het erg naar haar zin op school. De
school is niet zo groot en dat vindt ze prettig. “Je kent iedereen
snel en je maakt ook contact met leerlingen uit andere klassen. Er is ook altijd iemand waar je mee
kunt praten. Laatst werd de actie voor India, ons goede doel, afgesloten met een partynacht. We zijn
toen de hele nacht op school geweest. Er was van alles te doen en dat was hartstikke gezellig.”
Veerle was snel gewend op Greijdanus Meppel. Ze kende al twee leerlingen uit de klas en tijdens de
kennismakingsmiddag heeft ze meteen contact gemaakt met haar nieuwe klasgenoten. Al snel hadden
de meiden in de klas een leuke vriendengroep.

Kickboksen
Drie keer in de week kickbokst ze. Ze zit nu nog in de groep van 12-14 jaar. Dat is een gemixte groep
van jongens en meiden. Ze wil graag verder komen in deze sport. Vanaf januari gaat ze daarom ook aan
wedstrijden meedoen. Deze wedstrijden worden gehouden door het hele land. Een mooi avontuur. Veerle kwam in aanraking met kickboksen door een vriend. Ze ging een keer mee en was daarna verkocht.
Opdrukken, squatten en buikspieroefeningen. Een kickbokstraining begint altijd met een warming up om
alle spieren warm te maken. Daarna doe je handschoenen aan en scheenbeschermers om. Je zoekt een
partner om mee te oefenen. De trainer legt uit en doet alles voor. Aan het einde van de training ga je
sparren en speel je korte wedstrijdjes tegen steeds een andere tegenstander.

Sport op Greijdanus Meppel
Op Greijdanus Meppel heeft Veerle ook extra tijd om te sporten. Ze heeft gekozen voor de Talentklas
Sport, de Sportklas. Over de Sportklas is ze enthousiast, want je doet dan steeds nieuwe sporten. Dat
zijn dan sporten die we in de gewone gymlessen niet doen.
“Je doet ook dingen samen met leerlingen uit andere klassen. Je werkt steeds een aantal weken aan een
onderdeel. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met het voorbereiden van een acrovoorstelling.” Bij de Talentklas heb je dus echt een doel waar je aan werkt: een voorstelling of een excursie buiten school.
‘Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld geklommen in klimcentrum Yosemite. In de lessen hebben we eerst
geoefend met zekeren. We gingen ook kanoën met de Sportklas. Gelukkig ben ik niet in het water gevallen! Ook deden we een volleybalclinic van VC Zwolle. In leerjaar 2 krijgen we schaatsles in Thialf. Ik
heb ook gehoord dat we gaan waterskiën en golfen. Dat doe je normaal niet zo snel.’
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Een dag uit het leven van..
Hoi, ik ben Laura en ik zit in klas
M2C. Elke dag fiets ik van Koekange
naar school.

Elke dag begint met een
GO-moment. Ik bedenk dan
wat ik tijdens de flexuren
ga doen en schrijf me in.

Bij de meeste vakken gebruiken we
ons Chromebook. Iedere leerling
krijgt er eentje van school.

In de pauze halen we smoothies,
soep of broodjes in de aula.

Op mijn rooster staan vaste lessen en
flexuren. Vaste lessen volg ik met mijn
klas. Bij de flexlessen kies ik zelf aan
welk vak ik ga werken. Hier heb ik een
flexuur science en doe ik een practicum
met de microscoop. In de vaste les heb
ik daarover uitleg gehad.

We hebben ook beeldende vorming. Nu zijn we bezig met klei.

Zie ik je op Greijdanus Meppel?

Eigenlijk zit ik in de Cultuurklas, maar hier doe ik mee
met robotica in de Scienceklas (je kunt ook kiezen voor
de Talentklassen Kookstudio
of Sport).

Tot snel op
Greijdanus!

Portretten door Zahra
Zahra Vos (Instagram: zahra_art2018) zit
in havo 5 en volgend jaar wil ze naar de
lerarenopleiding beeldende kunst en vormgeving. In haar vrije tijd tekent ze graag
portretten, het liefst elke dag. ‘’Ik teken
dan vaak mensen, die ik op de een of
andere manier bewonder, bijvoorbeeld uit
films of muziek.” Zahra wil graag steeds
beter worden in haar werk en haar eerste
doel is toelating tot de lerarenopleiding.
Daarom helpt ze nu elke week bij de lessen van tekenen of de Cultuurklas.

Leukste moment
Greijdanus Meppel

Column
Eva Markerink uit klas 2E houdt van schrijven, daarom schreef ze speciaal voor dit
magazine een column over haar start op Greijdanus Meppel.

Hallo aanstaande brugpieper!
Daar ging ik dan, op mijn fiets, naar mijn nieuwe school, van een klein Fries dorpje naar de
“grote” stad Meppel. Het was mooi weer en de vogeltjes floten hun hoogste lied en ik had er
ook zin in! Met mijn vriendin fietste ik de lange weg naar school. Ik op mijn e-bike en zij op
de gewone fiets. Ik voelde de spanning wat toenemen toen ik Meppel binnenreed. Toen ik het
schoolplein op fietste, zag ik wat leerlingen staan. Eigenlijk kende ik nog niemand op school.
Gelukkig was mijn vriendin bij me, waardoor we elkaar wat konden steunen, want zenuwachtig werden we toch wel een beetje!
Samen zochten we naar ons lokaal, als ik maar niet zou verdwalen… Al het vertrouwde
bekende dat ik op de basisschool had, was er niet meer. Gelukkig vonden we ons lokaal. Ik
voelde me wat ongemakkelijk in eerste instantie, maar toen de mentor ons verwelkomde,
werd het al wat rustiger in mijn hoofd. Ik vond het wel vertrouwd dat de mentor met gebed
de dag begon, dat kende ik. Toen kwam de mentor met informatie. Ik snapte er niet veel van,
omdat ik me niet kon concentreren vanwege alle andere indrukken. Ik zou op dat moment zo
naar huis willen gaan, maar dat moest ik maar even uit mijn hoofd zetten.
De bel ging, de pauze begon. En daar stond ik dan, op het leerwerkplein als brugpieper. Ik
voelde de blikken van de oudere leerlingen. Eerst was ik de oudste van de school en nu de
jongste, onderaan de ladder. Gelukkig zag ik dat ook bij andere klasgenoten. Ik was blij dat
mijn vriendin er ook nog was!
Wanneer ik terugkijk op mijn eerste jaar en ik zie de nieuwe leerlingen voor het eerst rondlopen, moet ik stiekem lachen van binnen en zie ik mezelf weer staan. Terugkijkend is het
natuurlijk helemaal goed gekomen. Ik zie jullie over een jaar ook zo naar de nieuwe leerlingen kijken en stiekem van binnen lachen.
Ik ben blij dat ik op het Greijdanus gekomen ben! Ik heb zelf heel veel steun van de leraren
gekregen. Ze zijn betrokken en enthousiast! Dat heb je als leerling nodig.
Succes en maak er een leuk jaar van!
Eva Markerink, 2E

Wist je dat...
237 jongens

274 meisjes

één stip voor elke leerling hier op school, in totaal
511.+ 1 stip gereserveerd voor jou!

Wist je dat je
jouw elektrische
fiets gratis kunt
opladen in de
fietsenstalling
van het
Greijdanus?!

225 m3 aan fietsenstalling

2.7%
5 leerjaren gebruiken een Chromebook.
Alle 511 leerlingen gebruiken een Chromebook.

3 verdiepingen

561 kluisjes

41.9%

9.2%
22.7%

22.7% van de leerlingen komt
uit de gemeente Meppel
41.9% van de leerlingen komt
uit de gemeente Staphorst

5 leerpleinen

20 lokalen

9.2% van de leerlingen komt
uit de omgeving van Sint Jansklooster
2.7% van de leerlingen komt
uit de gemeente Hoogeveen

Per jaar heb je gemiddeld
60.000 minuten les.
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46

Onze leerlingen komen van
46 verschillende basisscholen

Geloof in ontwikkeling
Interview meneer Sebens
Op Greijdanus Meppel werken ongeveer 70
mensen: veel leraren en onderwijsondersteuners, een conciërge, een roostermaker, een
decaan, een secretaresse, twee adjunct-directeuren (één voor vmbo en één voor havo/vwo)
en een vestigingsdirecteur.
Speciaal voor dit magazine hebben Vivian Timmerman uit klas M1C en Eva Markerink uit klas
M2E onze vestigingsdirecteur, meneer Sebens,
geïnterviewd.
Hoelang werkt u al op school?
Dit is mijn vijfde schooljaar op deze school. Vier
jaar geleden ben ik hier gekomen. Ik was al directeur. Eerst op een lerarenopleiding en daarvoor op
een school voor vmbo groen en toen kwam Greijdanus langs met een baan. Toen ben ik directeur
geworden in Hardenberg en Enschede en daarna
kwam deze baan vrij in Meppel. Schoolleider ben ik
nu al zo’n vierentwintig jaar.
Wat voor leerling was u zelf op school?
Laat ik eerlijk zijn, ik was een leerling die graag
buiten was en liever niet in school. Op deze school
heb ik ook een jaar gezeten. Toen ben ik naar de
landbouwschool gegaan en daarna ben ik gaan
werken. Ik had een hekel aan school. Dat is nu mijn
motivatie om school leuk te maken!
Aan welk vak had u vroeger een hekel?
Talen! Ik ben ook niet goed in talen, voor Engels
had ik altijd onvoldoendes. Als een vak niet goed
lukt dan vind je het vaak ook geen leuk vak. Maar
wiskunde en de praktijkvakken vond ik wel heel erg
leuk! Toen ik naar de landbouwschool ging, kreeg ik
natuurlijk veel praktijkvakken, ook met dieren, dat
vond ik hele mooie vakken!
Wat is uw leukste herinnering van school?
Als leerling vond ik de praktijklessen die we bij de
boeren hadden heel erg leuk! Dan gingen we met
de leraar naar de boeren toe en gingen we bijvoorbeeld met de schapen aan de slag.
Als directeur heb ik heel veel leuke herinneringen.
Mijn mooiste herinnering op deze school is dat we
met elkaar een gebouw opnieuw hebben kunnen
inrichten. Ongeveer drie jaar geleden is het gebouw
hier verbouwd. Om dat samen te bedenken vond ik
heel erg leuk! En daarmee ook samen het onderwijs
te bedenken wat we nu hebben.

Bent u op de weg
een hardrijder of
houdt u zich altijd aan
de snelheid? Ik ben geen
hardrijder maar ik houd me niet
altijd aan de snelheid. Ik kan soms heel rustig rijden, dan geniet ik ook van de omgeving maar als ik
haast heb dan wil ik wel eens te hard rijden.
Sport of politiek?
Sport! Ik mag graag bewegen. Ik zeg altijd: een
mens is veel meer dan een hoofd. Je hebt ook een
lichaam. Schaatsen en kitesurfen, dat zijn sporten
die ik heel erg leuk vind. Daarnaast deed ik ook aan
racefietsen, maar dat was eigenlijk om een goede
conditie voor het schaatsen te krijgen. Schaatsen,
dat is echt mijn ding. Daar heb ik ook wedstrijden
mee gedaan. Dat vond ik echt wel heel erg leuk!
Van wat voor muziek houdt u?
Dat is heel breed! Ik vind popmuziek leuk, ik houd
ook wel van klassieke muziek en Coldplay vind ik
ook heel mooi.
Wat zijn uw hobby’s?
Ik ben een buitenmens, dus ik ben ook heel erg veel
buiten. Ik heb honden, die dan meegaan. Honden
trainen vind dus ik leuk. Ik ben veel op het water. Ik
kan vanuit mijn huis vrij snel de meren op. Daarnaast sporten, zoals ik al vertelde en klussen.
Welk advies zou u willen geven aan de nieuwe
leerlingen?
Blijf jezelf ontwikkelen en geloof ook in wat je in
huis hebt. Denk niet te snel ‘ik kan het niet’, maar
blijf jezelf ontwikkelen. Toen ik naar de eerste
klas ging, en ook op de landbouwschool, deed
ik kaderberoepsgerichte leerweg. Dan is het niet
voor de hand liggend dat je schooldirecteur wordt.
Kaderberoepsgerichte leerweg leidt echt op voor
de praktische beroepen. Mijn eerste baan was dan
ook in de veehouderij als bedrijfsverzorger. Ik heb
ook bij heel veel boeren koeien gemolken en pas
later ben ik door gaan leren. Blijf jezelf ontwikkelen
en blijf geloven in ontwikkeling! Ik ben echt een
laatbloeier. Ik ben pas laat naar het HBO gegaan en
naar de lerarenopleiding. Toen had ik al een paar
jaar gewerkt en dacht ik: misschien moet ik toch
eens door… Dus mijn belangrijkste les aan jullie is:
blijf jezelf ontwikkelen en geloof daarin! Geloof in
ontwikkeling!
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Wat past bij jou?
Op Greijdanus Meppel is er tijdens en na de lessen
van alles te doen. Welke activiteit past bij jou?
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Ik hou van muziek

Volg muziek of kom bij
de schoolband

Ik hou van theater

Doe mee aan de Grote Avond

Ik hou van kunst maken

Volg handvaardigheid of tekenen

Ik vind alles van cultuur leuk

Kom bij de Cultuurklas

Ik hou van wetenschap

Volg Delta

Ik vind het leuk om iets te maken

Doe mee aan de lessen techniek

Ik hou van koken

Doe mee aan de Kookstudio

Ik vind techniek en
wetenschap interessant

Kom bij de Scienceklas

Ik vind wiskunde leuk en houd
wel van een wedstrijdje

Doe mee aan de
Kangoeroewedstrijd

Ik vind sporten leuk

Kom bij de Sportklas

Ik hou van volleybal

Doe mee aan het PVT

Ik wil graag (leren) skiën

Ga mee naar Winterberg

Ik help graag andere mensen

Doe mee aan onze actie voor India

Ik wil graag ervaring opdoen

Doe een beroepsstage

Ik reis graag

Ga op excursie of uitwisseling

Ik spreek graag in andere talen

Ga mee voor een talenpracticum

Ik wil graag nieuwe mensen
leren kennen

Dat gebeurt tijdens het
brugklaskamp

Portemonnee
Chromebook

Lesboeken

Rekenmachine

Wat zit er in je tas?

En wat bewaar je in je kluisje?
Water

Lunch

Schriften

Overdag kun je in je kluisje
je jas en je gymspullen
bewaren. Ook kun je de
zware boeken die je niet
nodig hebt erin laten liggen.

Etui
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@Greijdanus
Je vindt Greijdanus ook online!
Bij Greijdanus werken we digitaal. Dat betekent niet
alleen dat iedereen op school een Chromebook heeft
om mee te werken, maar ook dat je bijvoorbeeld je
leerboeken, rooster, huiswerk, toetsen en cijfers online
kunt inzien.
Verder kan je een app downloaden op je mobiel waarin je ook je huiswerk, rooster, cijfers, etc. kunt vinden.
Deze app heet SOMtoday. Met deze app kan je communiceren met je docenten. Tegen de tijd dat je bij
ons op school zit, krijg je hierover meer info, onder
andere van je mentor.

greijdanuscollege

Volg ons nu op Instagram!
@greijdanusm

Meer informatie over onze school?
www.greijdanus.nl
14

Toffe bijbaan

Bureau van Waarden
Wat vind je leuk om te doen?
Welk talent wil je inzetten voor de school?
En wat wil je leren?
Het Bureau van Waarden is de plek waar je jouw baan als medewerker van
Greijdanus vindt. Je kunt aan de slag als gastdame of gastheer, met allerlei
administratieve klussen, als reporter, bij de ICT helpdesk, als geluidsman
of -vrouw en je kunt bijles geven. Daarmee verdien je een zakcentje, terwijl
je nieuwe dingen leert. En door te delen van je talent, help je de school nog
mooier te maken.
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Jongens, morgen gaan jullie weer
naar school, dus voortaan een
uurtje eerder naar bed!

Schieten jullie een
beetje op? Het is
al bijna half 9!
Suuuss! Waar
blijf je nou?!!

BAN
G!
BANG! BA
NG!

Dat ga ik dus
echt niet doen!

Oké vooruit..

GG TRRIIN
GGG
TRRIINGG

Nou gewoon.. mijn Chromebook,
alle boeken, schriften, pennen..
We gaan toch naar school!?

De volgende ochtend...
Maar.. je gaat toch niet al die spullen
meeslepen op de eerste dag?!

*PFF..* *PFF..*

Wat heb je
allemaal bij je?!

Goedemorgen! De eerste dag van
dit schooljaar. We moeten er vast
allemaal nog een beetje in komen
na zo’n lange zomervakantie!
We weten nog niet welke
lessen we hebben, en ik
wil niet dat ik dan met mijn
mond vol tanden sta..

Nou ik doe dan
wel net alsof ik je
niet ken hoor!

Het is mooi weer, dus ik vind dat
we om te beginnen er maar een
buitenles van moeten maken!

Bergen jullie je boeken en
Chromebook maar weer op! We gaan
met z’n allen naar het Noorderpark
om daar op onderzoek uit te gaan.

