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Kaj Munk
Onze naamgever  

Kaj Munk (1898–1944) 
was predikant in het 

Deense plaatsje Vedersö.
Hij keerde zich in 

de oorlog tegen het 
opkomend antisemitisme 

en de Jodenvervolging 
in Denemarken en moest 

dat met de dood bekopen. 
Maar zijn motto leeft 

voort op onze school: “Wij 
doen wat wij beloven.”

WELKOM!
Welkom in het gloednieuwe magazine van 
Kaj Munk! We hebben het speciaal voor 
jou gemaakt, om je kennis te laten maken 
met onze school en te laten zien dat we 
trots zijn op onze leerlingen en hoe ze zich 
hier ontwikkelen. Neem Thomas, die in de 
brugklas nog wat op zichzelf was en ‘niet 
veel vrienden’ had. Presenteren vond ie maar 
lastig, want hij had podiumvrees. Maar toen 
kreeg hij in de tweede lessen drama: na een 
stroef begin werd hij steeds enthousiaster 
en nu is toneelspelen helemaal zijn ding. 
Of zoals Thomas zelf zegt: “Drama heeft 
me veranderd in wie ik ben, ik ben nu veel 
zelfverzekerder en praat met iedereen.” (pag. 
16) Alexia is ook een mooi voorbeeld: zij 
liep op de open dag Kaj Munk binnen, zag de 
vrolijk gekleurde kluisjes en wist meteen dat 
ze haar middelbare school had gevonden. 
Ze had hier zo’n fijne tijd dat ze later 
meteen aan Kaj Munk dacht, toen ze 
stage moest gaan lopen. Inmiddels is 
Alexia alweer een tijdje docent en probeert 
ze ervoor te zorgen dat leerlingen zich 
hier net zo thuis voelen als zij destijds. 
(pag. 4) Of kijk naar Matt, die met 
vijftien uur handbal in de week bij 
Aalsmeer én Jong Oranje een druk 
leven heeft. Voor toppers als hij 
biedt de school een speciaal 
contract aan met begeleiding 
van een toptalentcoördinator, 
maar uiteindelijk is Matt 100% 
zelf verantwoordelijk: hij regelt 
alles, bespreekt het met iedereen 
en brengt de discipline op om het 
allemaal uit te voeren. Met succes! 
Matt presteert keihard, op het 
sportveld én op school. (pag. 20)

En zo zijn er nog veel meer 
leerlingen op wie ik trots ben: 
op wie ze zijn en op hoe ze zich 
hier ontwikkelen. Ik hoop dat je 
enthousiast raakt van alles wat 
we te bieden hebben en dat je 
besluit om je toekomst samen 
met ons vorm te geven. En als we elkaar 
in september dan zien op Kaj Munk, dan 
heet ik je graag opnieuw welkom!

rector
Briënne ten Napel
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EENS JE THUIS,   ALTIJD JE THUIS
Alexia van Oort was meteen verkocht toen ze als achtstegroeper voor  

het eerst Kaj Munk binnenliep. Ze voelde zich al die jaren zó thuis op de school dat 
ze er meteen na haar studie aan de slag ging als docent Lichamelijke Opvoeding.

De open dag

“Ik houd niet van 
gebouwen die strak, 
grauw en grijs zijn. 
Toen ik voor het eerst 
op Kaj Munk kwam, 
zag ik meteen die 
kluisjes in allerlei 
vrolijke kleuren. Hé, 
dacht ik, het kan ook 
anders. Ik zei meteen 
tegen mijn moeder: 
ik hoef niet verder te 
kijken, dit wordt hem. 
Maar zij zei meteen: 
Alexia, dat betekent wel 
elke dag fietsen vanuit 
Nieuw-Vennep, acht 
kilometer heen en acht 
kilometer terug, door 
weer en wind. Maar 
dat had ik er graag 
voor over!”

‘NU PROBEER 
IK ER ZELF VOOR 
TE ZORGEN DAT 

LEERLINGEN ZICH
THUIS VOELEN OP  

KAJ MUNK’

Zittenblijvers
Deze Kaj Munkers voelden zich zó 
thuis op de school dat ze later er 
later gingen werken:
Alexia van Oort van school in 2011
Terug in 2015 (docent lichamelijke 
opvoeding) Chris Oskam  van school 
in 2005, weer terug in 2007 (docent 
scheikunde) Jip Nisters van school 
in 2013, weer terug in 2020 (docent 
scheikunde)  Kirsten Schalkwijk 
van school in 2005, weer terug in 
2013 (HR-adviseur) Rianne van 
Heun van school in 2009, weer terug 
in 2014 (leerlingencoördinator/ 
docent geschiedenis) Saskia 
Kroezen van school in 2006, weer 
terug in 2012 (docent biologie)  
Susan Kurpershoek van school in 
2001, weer terug in 2013 (docent 
drama)

Toen Alexia stage 
moest lopen, dacht 
ze meteen aan Kaj 
Munk: “Het voelde 
als thuiskomen.”

Warm en duidelijk…
…daar staan we voor bij Kaj Munk!  
Wat doen we allemaal om zo’n school-  
en leerklimaat te garanderen?
• In iedere brugklas zijn leerlingmentoren actief, 

leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers 
begeleiden en snel een band met ze opbouwen; 
zo voelen nieuwe leerlingen zich snel thuis op Kaj 
Munk.

• We geven leerlingen veel persoonlijke aandacht, 
maar wel binnen duidelijke kaders en afspraken.

• Voor de aanpak van pestgedrag is er een 
pestprotocol.

• Met zes teamleiders - die een team van docenten 
aansturen - kunnen we de  
integrale leerlingbegeleiding optimaal garanderen. 

• And last but not least: we vragen leerlingen 
om zelf actief deel uit te maken van onze 
schoolgemeenschap, jij bent tenslotte Kaj Munker!

Alexia tussen haar collega’s: “Ineens mocht  
ik alle docenten bij hun voornaam noemen.”
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De eerste 
schooldag
“Dat vond ik heel 
spannend, toen ik 
weer binnenkwam. 
Ik weet nog dat ik 
die dag wel duizend 
vragen had: bij wie 
kom ik in de klas? Wie 
is mijn mentor? Waar 
moet ik zijn? Maar 
toen ik eenmaal op 
mijn plek zat, dacht 
ik: laat het maar 
beginnen!” 

Helemaal mijn 
school
“Op de open dag 
was er een kleine 
demonstratie van 
Kaj Munks beroemde 
Lentefeest: toneel, 
zang, dans en 
muziek. Ik ben zelf 
een danser, dus 
ik heb op school 
jarenlang meegedaan 
aan het Lentefeest, 
héérlijk! Dan had 
je de hele dag les en 
was het 7e en 8e uur 
gereserveerd voor 
het Lentefeest. Dat 
was echt iets om naar 
uit te kijken.”

Terug op stage

“In het eerste jaar op 
de Academie moest 
ik een snuffelstage 
lopen van acht 
weken. Toen dacht 
ik meteen aan Kaj 
Munk. Fijn, ik ben er 
weer, dacht ik, het 
voelde letterlijk als 
thuiskomen. Wat wel 
heel vreemd was: 
ineens mocht ik alle 
docenten bij hun 
voornaam noemen.” 

Nog steeds mijn 
school
“Toen ik hier kwam 
solliciteren was ik 
heel zenuwachtig. 
Maar ik kreeg 
meteen highfives 
in plaats van een 
hand, want het 
sollicitatiegesprek 
was met oude 
bekenden! Dat haalde 
de druk eraf, ik kon 
mijn zenuwen laten 
gaan en helemaal 
mezelf zijn. Dit is 
nu mijn zesde jaar 
op school, het oude, 
vertrouwde gevoel is 
er nog steeds. Maar 
inmiddels neem 
ik een heel andere 
positie in, nu probeer 
ik er zelf voor te 
zorgen dat leerlingen 
zich thuis voelen op 
Kaj Munk.”  



LEVEN IS MEERVOUD  VAN LEF 
+ nog 7 gedurfde uitspraken waar we 
bij Kaj Munk helemaal achter staan

‘IK HEB HET NOG 
          NOOIT GEDAAN, 

DUS IK DENK DAT 
             IK HET WEL 

KAN’ 
TV-STER 

PIPPI LANGKOUS

‘ALLEEN KAN                    JE NIKS, SAMEN MOET    JE HET DOEN’
VOETBALLER/TRAINER  JOHAN CRUIJFF

‘ALS JE DENKT 

          DAT AVONTUUR 

GEVAARLIJK IS, 

PROBEER ROUTINE. 

  DAT IS DODELIJK’ 
SCHRIJVER 

PAULO COELHO

‘HET BESTE 
MOMENT VOOR

              EEN NIEUW
    AVONTUUR 

IS VANDAAG’
ANONIEM

‘PAS ALS JE DE STAP         ZET, ONTSTAAT HET PAD’ 
ANONIEM

Jij bent aan zet!
Twee keer per jaar is er een LOS-
gesprek, een Leerling-Ouder-School-
gesprek. Als leerling bereid je het 
gesprek voor en vertel je je ouders 
en je mentor hoe je ervoor staat, 
waar je aan wilt werken en wat je de 
komende tijd nodig hebt van school 
en van thuis. Afspraken daarover 
worden schriftelijk vastgelegd en 
gecheckt in het tweede LOS-gesprek, 
enkele maanden later. Zo heb je als 
leerling meer zeggenschap over je 
eigen leerproces. En daarnaast is het 
natuurlijk goed voor je motivatie, 
dat je zelf in control bent.

‘ALS JE ERGENS 

VOOR GAAT LOOP 

JE HET RISICO TE 

VERLIEZEN. ALS JE 

NIET GAAT, HEB 

JE AL VERLOREN’

POLITICUS

BARACK OBAMA

‘ALS JE NIET          VERDWAALT, VIND JE NOOIT EEN NIEUWE 
WEG’

THEATERREGISSEUR JOAN LITTLEWOOD
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WAT IS DAT?
Een nieuwe school, met 
allemaal onbekende woorden 
en afkortingen; deze zeven zijn 
handig om nu alvast te kennen: 

• Dakpanklas | In deze 
klassen (vwo/havo of havo/
mavo), ook wel gemengde 
brugklas genoemd, worden van 
beide niveaus alle leerdoelen 
aangeboden. Op basis van het 
halen van de leerdoelen wordt 
bepaald naar welk niveau je 
doorstroomt in het tweede 
leerjaar.

• KMC | Kunst, Media en Cultuur, 
een van de pijlers van Kaj Munk. 
Je krijgt een breed ‘kunstpalet’ 
met o.a. de vakken beeldende 
vorming, drama en muziek

• Bèta | vakken uit de exacte 
wetenschap die gebaseerd zijn 
op de wetten van de natuur 
en wiskundige modellen, o.a. 
wiskunde, biologie, natuurkunde 
en scheikunde, O&O en T&T

• O&O | bij het vak Onderzoek 
& Ontwerpen (havo/vwo) 
ben je als leerling op zoek 
naar de oplossing van een 
echt probleem van een 
opdrachtgever, zoals een bedrijf 
of gemeente 

• T&T | Technologie & 
Toepassing, de mavo-variant van 
O&O: je leert er onderzoeken, 
samenwerken, plannen, 
ontwerpen en presenteren 

• Formatief leren | sturen 
op ontwikkeling i.p.v. op 
cijfers. Op Kaj Munk coachen 
we leerlingen vooral om hun 
leerdoelen te bereiken

• LO | Lichamelijke Opvoeding. 
Een soort gymles, maar dan veel 
breder. Denk behalve aan sport 
en spel ook aan squash, fitness, 
paardrijden en kickboksen

Bijzondere 
examenvakken
Op de mavo en havo kun je 
beeldende vorming en drama 
kiezen als eindexamenvak. 
Omdat we sport en bewegen 
belangrijk vinden kun je op de 
mavo zelfs examen do en in 
lichamelijke opvoeding-2!

Extra 
diploma!
Als je op de havo of 
het vwo het vak O&O 
volgt, sluit je dat in het 
examenjaar af met een 
meesterproef. Daarmee 
krijg je naast je gewone 
diploma een officieel 
erkend Technasium-
certificaat.

Op reis!

•	1 mavo/havo/vwo:  
brugklaskamp

•	3 havo:  
driedaagse excursie geschiedenis/ 
Frans naar België/Frankrijk

•	3 vwo/Science-Technasium:  
veldwerkweek met biologisch 
onderzoek

•	3e klas (op inschrijving):  
skireis

•	bovenbouw mavo, havo en vwo:  
kunst- en cultuurreis

•	6 vwo: 
natuurkundige  
excursie

Je kunt bij ons de diploma’s  
mavo (4 jaar),havo (5 jaar)  

en vwo (6 jaar) halen

Hou je van wetenschap en 
techniek? Dan is Bètadesign 

(mavo) of Technasium (havo en 
vwo) iets voor jou! Je doet dan 

veel onderzoek in de lessen 
Technologie & Toepassing of 

Onderzoek & Ontwerpen

Op Kaj Munk is er een ruim 
aanbod aan Kunst, Media & 

Cultuur, met naast de 
kunstvakken veel workshops, 

voorstellingen en excursies.

Lichamelijke Opvoeding is ook 
een speerpunt, omdat we 

bewegen en de kennis daarover 
belangrijk vinden. Kaj Munk 

draagt ook het predicaat 
‘topsportvriendelijke school’

DIT IS KAJ MUNK

In het skills lab

In de skills uren naast O&O leer je extra 
vaardigheden die je kunt gebruiken voor de 
onderzoeksopdrachten, bv. creatief denken, 
programmeren, 3D printen, werken met een 
lasersnijder, fotograferen en fotoshoppen, 
maquettes bouwen en nog veel meer!

Feestje!

•	Voor brugklassers:  
het Mini-Lentefeest

•	Voor klas 2 t/m 6:  
het Lentefeest

•	Voor de bovenbouw:  
het Kerstgala

•	Voor examenleerlingen:  
de Prom Night

HAVO/MAVO

VWO/HAVO

 HAVO/MAVO BÈTADESIGN

VWO/HAVO TECHNASIUM

VWO SCIENCE-TECHNASIUM

VWO WON 
Omdat Kaj Munk een WON-school is 

(Wetenschapsoriëntatie Nederland), ga 
je als vwo-leerling al snel academische 

vaardigheden ontwikkelen. Je 
leert onderzoekend leren en leren 

onderzoeken.

Kies je 
brugklas!

Schoolmagazine  2021    / 9 / LeerstromenLeerstromen  / 8 / www.kajmunk.nl

Op onderzoek!
Als je voor Bètadesign, 

Technasium of Science-Technasium 
kiest, ga je in de brugklas al veel 

onderzoek doen. Op de mavo krijg 
je wekelijks vier uur Technologie & 

Toepassing (T&T), op de havo en het 
vwo volg je vier uur per week het vak 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O). 
Bij deze vakken werk je in groepjes 

aan echte en uitdagende opdrachten 
voor bedrijven, instellingen en 

overheid. Je kruipt in de rol van 
architect, bioloog, natuurkundige, 

econoom, dierverzorger, 
constructeur, planoloog enz. 

De oplossing werk je samen uit 
in maquettes, 3D-modellen, 

verslagen, films en/of animaties. 
Op de havo en het vwo krijg je 

wekelijks ook nog een uur skills 
lab, waarin je extra vaardigheden 

leert die je kunt gebruiken voor de 
onderzoeksopdrachten.



Jij bent 
welkom op 
onze school

Fenna is net nieuw op Kaj Munk, 
Nikki was dat drie jaar geleden en 
vervult nu de rol van leerling-
mentor. Wat leert Fenna van haar  
en wat is het verschil met een 
‘gewone’ mentor?
FENNA: “Het verschil met de lagere school is 
natuurlijk enorm. Het is hier veel groter, 
je gaat van lokaal naar lokaal, je hebt 
verschillende docenten…”
Nikki: “Ik wilde altijd al leerlingmentor 
worden, maar pas aan het eind van de derde 
kon ik me ervoor opgeven. Er waren zoveel 
aanmeldingen, eerst moest ik solliciteren 

en toen was er nóg een selectie. Maar vóór 
de zomer werd ik bij de klas van Fenna 
geplaatst.” 
FENNA: “Ik vond het in het begin heel spannend, 
maar ik voelde me hier al snel op mijn plek. 
Je hebt veel vrijheid, je mag veel dingen zelf 
bepalen.”
NIKKI: “Ik ben zelf heel zelfstandig, ik vind 
het leuk om dit erbij te doen. Dit wilde ik al 
sinds ik zelf in de brugklas zat. Ik zat echt te 

FENNA: ‘SOMS BESPREEK  
IK DINGETJES EERST 
EVEN MET NIKKI’

Fenna (rechts) en Nikki 
zien elkaar meestal buiten 

tijdens de pauzes. 

wachten: wanneer mag ik nou eindelijk?
Fenna: “We zien elkaar vaak in de pauzes. 
We zitten dan graag buiten met de meiden 
en meestal komt Nikki ons dan wel even 
opzoeken.” 
NIKKI: “We zitten met drie andere 
leerlingenmentoren op één klas. Je kunt ook 
bij de mentorlessen zijn. Ja, ik mis wel eens 
lessen op die manier, ik moet zelf inschatten 
of ik erbij kan zijn. En dan de stof bij de docent 
opvragen en inhalen.”
FENNA: “Soms, als er dingetjes spelen, ga je niet 
meteen naar de mentor toe, maar bespreek ik 
het eerst even met Nikki. En we hebben het 
ook geregeld over leren leren.”
NIKKI: “Met uitjes zijn we er ook altijd bij, 
op de sportdag hebben we geholpen met 
skateboarden. Maar met boogschieten heb ik 
zelf meegedaan, dat wilde ik niet missen.” 
FENNA: “Haha, het gaat vaak ook om de 
gezelligheid. Maar dat helpt ook om je op Kaj 
Munk snel thuis te voelen. En de docenten niet 
te vergeten, die zijn allemaal heel erg OK.” 

Wat doet je mentor?
Siebe Koster is leraar Engels én mentor. Wat houdt die laatste rol 
precies in? “Als mentor ben je voor leerlingen tijdens hun hele 
schoolcarrière het eerste aanspreekpunt. Dat kan overal over 
gaan: problemen met andere leerlingen, met een docent, of 
thuis. Of dat het met je huiswerk niet lukt, of dat je uit de les bent 
gestuurd. Dan ga ik met zo iemand aan de slag. Naast drie uur 
Engels geef ik mijn mentorklas wekelijks ook één uur mentorles. 
Daarin besteed ik aandacht aan de studiehouding, een effectieve 
werkorganisatie en het groepsproces. In het begin is alles nieuw 
voor ze: agendagebruik, hoe leer je, waar moet je allemaal op 
letten? Maar we bespreken ook allerlei maatschappijdingen, 
bereiden samen de LOS-gesprekken voor en ik begeleid ze bij alle 
buitenschoolse activiteiten, zoals het schoolkamp. Eigenlijk neem 
je de rol van meester of juf van groep 8 voor een stukje over.” 
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Leerlingcoördinatoren
De vier leerlingcoördinatoren zijn na de mentor 
het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en 
ouders. Zij ondersteunen de zes teamleiders bij alle 
leerlinggerelateerde zaken.

Hoe leer je leren?
•Niet iedereen leert natuurlijk op dezelfde manier. 
Op Kaj Munk krijg je de ruimte om uit te vinden 
wat bij jou het beste werkt. We bieden je leertaken 
aan via klassikale lessen, in projecten, praktische 
opdrachten, onderzoeksopdrachten, excursies en ga 
zo maar door. 

•De hamvraag is: waar liggen jouw talenten en 
wat is voor jou de beste manier om die verder 
ontwikkelen? We dagen je uit om daarover na te 
denken, keuzes te maken, verantwoordelijkheid te 
nemen en daarover te communiceren. 

•Behalve dat je lessen volgt, maak je ook deel 
uit van een warme schoolgemeenschap. Daarin 
ontwikkel je de nodige sociale en communicatieve 
vaardigheden, leer je initiatieven nemen en 
verantwoordelijkheid dragen. Allemaal dingen die 
belangrijk zijn in je verdere leven.



Ooit, lang geleden toen nog geen 
huisnummering bestond, sierden 
gevelstenen de huizen. Ze waren 
in allerlei verschillende kleuren 

beschilderd en vertelden vaak welk beroep 
de bewoner van het pand uitoefende. Dat, 
samen met het gegeven dat beroepen 
tegenwoordig snel veranderen, inspireerde 
docent beeldende vorming Laura van Staveren 
tot een leuke opdracht: creëer een beroep dat 
niet bestaat en maak er een gevelsteen van. 
“Kinderen van twaalf zijn meestal nog niet 

‘IK HOU VAN  

KAAS EN VAN 

SCHAATSEN, 

DUS HET WERD 

KAASSCHAAFSTER’ 

Brugklassers Tessa, Fien en Rick zitten nog maar net op Kaj Munk, maar toch zijn ze 
al bezig met later. Bij beeldende vorming hebben ze een spiksplinternieuw beroep 
van de toekomst bedacht en dat uitgebeeld in een mooie, ouderwetse gevelsteen. 

bezig met hun toekomst,” vertelt ze, “daarom 
mogen ze het dicht bij hun belevingswereld 
te houden. We willen vooral hun creativiteit 
aanwakkeren.”
Tessa Klaassen hoefde niet lang na te 
denken over haar beroep van de toekomst: 
“Kaasschaafster! Ik hou van kaas en ik hou 
van schaatsen, dus dat ga ik later lekker 
combineren.” Rick Kronenburg vond 
het in het begin wel spannend. “Maar ik 
vond het al snel leuk, want ik ben creatief 
aangelegd. Ik ben gek op dieren en op 

knutselen, dus op mijn gevelsteen staat een 
dierenkledingnaaier.” Fien Visser tenslotte 
moest kiezen tussen haar twee grote 
hobby’s, hockey en katten. Uiteindelijk 
rolde er kattenserveerster uit. “Kijk, er zit 
ook een kat op de bar, met een stropdas. Dat 
is Saartje, de manager.”

Satéprikker
Docent Laura vervolgt: “We willen bij 
beeldende vorming graag dat ze out of the 
box gaan denken. En we leren ze natuurlijk 
ook bepaalde technieken.” Dat valt niet 
altijd mee, vertelt Rick: “Soms moest je 
bepaalde details met een heel klein kwastje 
inkleuren. Ik heb er zelfs een keer een 
satéprikker bijgehaald om het mooi te 
krijgen.” Tessa: “Het viel mij op dat als 
het in de oven geglazuurd is, de kleuren 
veel donkerder zijn geworden. De gaten 
in mijn kaas waren meer oranje dan geel. 
Daar moet ik de volgende keer toch wat 
voorzichtiger mee zijn.” Maar de beloning is 
er, meldt Fien: “Ze gaan onze gevelstenen op 
school exposeren!”

Kunstig kera miek

KMC, wat is dat?
KMC staat voor Kunst, Media 
& Cultuur en dit kun je 
verwachten in en buiten  
de lessen:
• Vakken: culturele & 

kunstzinnige vorming, tekenen, 
handvaardigheid, drama, 
muziek, dans en multimedia

• Activiteiten op school: 
workshops van schrijvers, 
dichters, rappers, dansers en 
beeldend  kunstenaars

• Activiteiten buiten school: 
eendagsexcursies zoals een 
rondvaart door de Amsterdamse 
grachten, bezoek aan een 
muziek- en dansvoorstelling

Doe maar duurzaam
Docent beeldend vorming Laura van Staveren: “We werken met veel materialen, met veel leerlingen. Dan wil je 
natuurlijk niet dat er dertig werkstukken op school blijven staan die vervolgens zó de container ingaan.  
Daarom willen we de leerlingen ervan bewust maken dat al die materialen ergens vandaan komen en dat  
ze daar respect voor moeten hebben. Doel is altijd dat ze hun werkstuk trots mee naar huis nemen.” 

V.l.n.r.: Fien, Rick en Tessa aan  
de slag in één van de kunstlokalen.

TESSA
kaasschaafster

RICK
dierenkledingnaaier

FIEN
kattenserveerster
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WELKE ROL PAK JIJ  DADELIJK?

Het Lentefeest is een mega 
theaterproductie die van  

A tot Z door leerlingen 
wordt bedacht en 

gerealiseerd, dus grijp je 
kans! Klim jij dadelijk het 

toneel op, om voor een volle 
zaal te schitteren? Of pak je 
liever een van de vele taken 

op achter de schermen?

Schrijver
Drie dansers en drie 
acteurs schrijven 
samen met de dans- 
en de theaterdocent 
het script voor 
een bijzonder, 
ontroerend, 
spannend of 
komisch verhaal. 
Ze starten 
vlak voor de 
zomervakantie 

en vinden inspiratie 
in een oud sprookje, 
een bizarre film of 
een interessant per-
sonage. (6 leerlingen)

Decorbouwer
Twee leerlingen uit 
de bovenbouw sturen 
een decorgroep aan. 
Samen met de the-
aterdocent denken 
ze na over de vorm-
geving van het decor 
en de rekwisieten. 
Met deze plannen 
gaan ze terug naar 
het team om samen 
alles te maken. Het 
decorteam verzorgt 
de inrichting van het 
toneel zowel vóór 
als tijdens de voor-
stelling. (5-10 leer-
lingen)

Technicus 
De licht- en 
geluidprofessionals 
van De Meerse 
nemen de leerlingen 
in de schouwburg 
bij de hand, zodat 
ze uiteindelijk 
bij andere 
schoolevenementen 
zelf het licht en 
geluid kunnen 
verzorgen. (± 5 
leerlingen)

Fotograaf/
Videograaf 
Zowel tijdens als 
na de voorstelling 
leggen leerlingen 
alles vast op beeld, 
zowel film als foto. 
Ze maken een 
eindmontage die 
online komt te staan, 
zo kan iedereen nog 
jaren nagenieten.
(± 10 leerlingen)

Producent 
Kaartverkoop, 
eten en drinken, 
informatieboekjes, 
promotie... Het 
organisatieteam 
zit iedereen achter 
de broek om te 
zorgen dat alles op 
tijd af is en dat het 
niemand ergens 
aan ontbreekt. Ze 
houden contact 
met de schouwburg 
en nodigen 
basisscholen uit om 
te komen kijken. (± 6 
leerlingen)

Muzikant 
Muzikanten, zangers 
en zangeressen 
kiezen samen met 
de muziekdocenten 
nummers uit die goed 
passen in het verhaal. 
Ze arrangeren de 
muziek en spelen 
in wisselende 
samenstellingen 
zowel ballads als up 
tempo nummers. (15 
leerlingen)

Danser
Verdeeld over vijf 
momenten in de 
voorstelling brengen 
leerlingen een 
belangrijk moment 
in het verhaal naar 
voren in dans. 
Onder leiding van 
getalenteerde 
dansers uit de 
bovenbouw wordt 
er muziek gekozen, 
een choreografie 
gemaakt en de dans 
aangeleerd. (50-150 
leerlingen)

Acteur
Met het script in de 
hand brengen de 
acteurs de tekst tot 
leven en ontstaan de 
mooiste personages. 
Leerlingen leren 
samen te spelen, 
te improviseren 
en foutjes naar 
magische momenten 
te tillen. Van tranen 
van ontroering 
tot tranen van het 
lachen, niemand 
loopt met droge ogen 
de zaal uit. (± 50 
leerlingen)

Meteen 
in de 
spotlights!
Speciaal voor 
brugklassers is er 
in december een 
Mini-Lentefeest, 
de onderbouwaula 
wordt dan speciaal 
omgetoverd tot 
theater. Noor van 
der Vlugt stond er 
ooit op de planken, 
nu begeleidt ze 
brugklassers bij het 
Mini-Lentefeest: “Ik 
zat al best lang op 
zangles, maar ik vond 
het best spannend, 
de eerste keer voor 
veel publiek zingen. 
Ik had zelf een lied 
uitgekozen, Writing 
on the wall van Sam 
Smith, dat heb ik 
toen veel geoefend 
met Maarten, de 
pianist. Hij heeft me 
echt geholpen met 
durven en doen. Door 
voor mensen op te 
treden krijg je ook 
meer vertrouwen in 
jezelf. Dat probeer 
ik nu als begeleider 
over te brengen op de 
brugklassers. Dat ze 
het Mini-Lentefeest 
niet zien als iets dat 
moet, maar als iets 
leuks, een mooie 
ervaring die je sterker 
maakt.” 
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‘DE DRAMALESSEN 
HEBBEN ME VERANDERD
IN WIE IK BEN’ 

“WOW, 
DIT VIND IK 
ÉCHT LEUK!”
Thomas Adamse ging met knikkende knieën naar zijn 
eerste dramalessen. Maar door het toneelspelen 
ontdekte hij zichzelf en overwon hij zijn plankenkoorts: 
“Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen.”

Een rapper in de klas!
Naast de kunstvakken sluiten ook vakken als 
Nederlands, Engels en geschiedenis aan bij 
de pijler Kunst, Media en Cultuur. In het kader 
van ckv - culturele kunstzinnige vorming - 
doe je mee aan allerlei leuke dingen, zoals 
verdiepende excursies en workshops van 
experts. Docent Ilja Sloep, die haar leerlingen 
wekelijks drie uur Nederlands geeft en één 
uur ckv: “We nodigen dan een dichter of 
een schrijver uit in de klas. Of een rapper. 
De laatste jaren is Elten Kiene geregeld op 
school, hij noemt zichzelf spoken word-artiest. 
Hij doet een combinatie van woordspelletjes, 
rijm en rap. Het is geen zang, er zit geen beat 
onder, het is eigenlijk praten in een bepaalde 
cadans. Elten doet dan een workshop, hij kijkt 
wat de kinderen bezighoudt, wie ze zijn en 
wat ze willen. Leerlingen stellen zich vaak 
open voor hem, dat is leuk om te zien. En 
daar maken ze dan samen een tekst van, er 
ontstaan vaak heel mooie dingen.” 

Thomas Adamse vindt spelen nu 
geweldig: “Het liefst met veel 
emoties: boos zijn, overdreven 
doen, lekker schreeuwen.” 
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De oude Thomas
“In de brugklas zat ik wel in 
een groepje, maar ik durfde 
nooit wat te zeggen. Ik was heel 
gesloten en onzeker en had 
paniekaanvallen, niet echt fijn. 
Alleen bij handvaardigheid had ik 
het naar mijn zin, lekker werken 
met klei en hout. Ik wist altijd al 
dat ik creatief was, vroeger als 
kind was ik vaak aan het tekenen 
en verhalen aan het schrijven.”

Dramalessen
“In de tweede klas was ik ook 
nog gesloten, ik had niet veel 
vrienden. Ik weet nog dat ik in 
het begin met tegenzin naar de 
dramalessen ging. Vroeger had 
ik standaard plankenkoorts, ik 
was ook niet goed in presenteren. 
Toneelspelen vond ik ook een 
beetje meisjesachtig, met 
verkleedkleding aan een typetje 
spelen. Maar in de laatste lessen 
merkte ik dat ik echt mezelf kon 
zijn.” 

De docent
“Mevrouw Kurpershoek is echt 
een werelddocent, aan haar heb 
ik veel te danken. Zij zei: Jij moet 
echt met drama doorgaan! Van 
haar heb ik geleerd dat niets raar 
is en dat alles mag, ook fouten 
maken. Dat laatste was heel 
belangrijk, want ik merkte dat 

ik veel leerde van mijn eigen 
fouten. Wow, dit vind ik echt leuk! 
dacht ik toen. Ik begon ook mijn 
onzekerheid een beetje kwijt te 
raken. Wat ook hielp: het was een 
klas waarin ik me thuis voelde.”

De voorstelling
“Eerst zei iedereen: dat moet je 
niet doen, voor publiek optreden 
met jouw plankenkoorts. Maar 
ik merkte dat ik alles kon 
loslaten als ik speelde, dat ik 
dan helemaal mezelf kon zijn. 
Ik stond uiteindelijk in de rol 
van een hyperactieve ADHD’er 
op het podium, voor tientallen 
mensen. En ik speelde goed, met 
emoties. Zonder stotteren en 
zonder tranen. Toen dacht ik: dit 
is echt mijn vak, drama heeft me 
veranderd in wie ik ben.”

De nieuwe Thomas
“Eerst speelde ik altijd een 
beetje klein, nu speel ik het liefst 
een rol buiten mijn comfort 
zone. Spelen vind ik geweldig, 
met lekker veel emoties: boos 
zijn, overdreven doen, lekker 
schreeuwen. Dat is echt een 
overwinning op mezelf. Op 
school gaat het ook beter. Ik 
zit nu in de vierde en praat met 
iedereen. Ik ben zelfverzekerder 
en sta nu veel sterker in mijn 
schoenen.” 



En door! 
Grenzen verleggen doe je niet alleen op het 
sportveld, dat doe je ook in de klas. Dit zijn 
de mogelijkheden om door te stromen binnen 
Kaj Munk:
• 4 mavo naar 4 havo
• 5 havo naar 5 vwo
• Om sterker te worden kun je extra vakken kiezen:
• 4 mavo: altijd een extra examenvak; hiermee 

vergroot zowel je slaagkans als je studie- en 
beroepsmogelijkheden

• Havo/vwo: in de bovenbouw start je altijd met 
een extra examenvak 

STERKER

Docent LO 
Ferdiand Bak: 
“Kijk, voetballen 
is natuurlijk 
prima, maar er 
is zoveel méér.”

Lichamelijke opvoeding is een speerpunt op Kaj Munk, we willen 
je graag op het pad zetten van een leven lang bewegen. Maar 
sport gaat ook over jezelf uitdagen en je eigen grenzen 
verleggen. Docent Ferdiand Bak vertelt erover.

Lichamelijke Opvoeding op 
Kaj Munk is toekomstgericht. 
We stimuleren leerlingen 
voortdurend om hun grenzen 

te verleggen. We werken daarvoor 
met rubrics, een systeem waarin de 
kleuren van de skipistes terugkomen: 
groen, blauw, rood en zwart. Per sport 
hebben we een A4’tje, zodat je kunt 
zien op welk niveau je zit en wat de 
next steps zijn in je eigen leerroute. 
En wie op niveau zwart zit, probeert 
zijn klasgenoten naar een andere 
kleur te helpen. We willen ze ook laten 
ontdekken wat ze leuk vinden. Kijk, 
voetballen is natuurlijk prima, maar er 
is zoveel méér. Zo spelen we geregeld 
lacrosse, een snel spel waarbij je de 
bal met een stick met een netje eraan 
in het doel van de tegenstander moet 
schieten. In Canada en de Verenigde 
Staten is dat een heel grote sport, maar 
in Nederland is het nog niet zo bekend. 
En in de zaal doen we unihockey, een 
kruising tussen hockey en ijshockey die 
is overgewaaid uit de Scandinavische 
landen. Zo reiken we nog veel meer aan, 
flag football, frisbeeën, noem maar op. 
Iedereen doet in de bovenbouw mee aan 
het Sport Oriëntatie Keuzeprogramma, 
dan kun je allerlei sportactiviteiten 

uitproberen: een proefles paardrijden, 
drie lessen schermen… Maar ook 
sporten als golf, rugby, kickboksen 
en surfen. Of skiën. Die leerlingen zie 
je later weer terug bij de ski-reis die 
we iedere winter organiseren. Hier 
kun je je voor opgeven. Met zeventig 
leerlingen de bus in, donderdagavond 
heen, maandagavond terug, lekker vier 
dagen skiën of snowboarden. Op de 
piste hebben ze het soms zwaar, zeker 
als je voor het eerst op ski’s staat. In het 
begin is het vooral angst overwinnen, 
maar op de laatste dag komt iedereen 
goed naar beneden. Je ziet ze echt 
groeien tijdens zo’n reis, het is 
natuurlijk ook één groot avontuur. 
Dat vinden we ook belangrijk, dat 
ze zelf dingen gaan regelen: vaak 
starten leerlingen de lessen op. Dan 
vragen we of ze de warming-up van 
hun club hier voor kunnen doen. Maar 
ze gaan ook al snel grotere dingen 
organiseren: de sportdag voor de 
brugklas, of een demo tijdens het 
Open Huis voor achtstegroepers en 
hun ouders. Dan leven ze zich een 
minuut of vier uit in allerlei sporten, 
met pittige, opzwepende muziek 
eronder. En ja, die moeten ze ook zelf 
uitzoeken!” 

SNELLER,
HOGER, 
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‘LEERLINGEN 
ORGANISEREN ZELF 

DE SPORTDAG’



GROEI
DIAMANT

Matt Diamond speelt als rechterhoek bij de A-jeugd Green Park Handbal 
Aalsmeer én bij Jong Oranje, samen goed voor vijftien uur handbal in de 
week. Maar hij zit ook in de eindexamenklas vwo: hoe combineer je dat?

Het toptalentencontract
Miriam Creighton is een van de twee toptalentcoördinatoren op Kaj Munk: “Als er brugklassers 
zijn die op hoog niveau sporten, of veel uren in hun sport steken, dan kunnen de mentoren die 
naar ons doorverwijzen. Er zijn geen keiharde eisen, want als je op het derde niveau turnt, kan 
het best zijn dat je 12 tot 15 uur per week moet trainen. Als je een bepaald talent hebt en met 
passie met je sport bezig bent, kun je in aanmerking komen voor een toptalentencontract.  
Dat onderteken je samen met je ouders, je mentor en de leerlingencoördinator. Samen met  
de leerling proberen we dan tot maatwerk te komen. Matt doet bijvoorbeeld niet mee aan  
de lessen Lichamelijke Opvoeding en zijn extra vak biologie heeft hij ook laten vallen.  
Hoe hij het invult is écht een succes: hij is de spil in de communicatie, bespreekt alles met 
iedereen, gaat het regelen en is vervolgens supergedisciplineerd. We zien Matt geregeld,  
hij is echt een topper: hij presteert keihard, op het sportveld én op school.”
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Matt over zijn dubbele carrière: “School 
tot 16.00 uur en trainen om 16.00 uur, 
dat werkt natuurlijk niet.”

De passie 
“Ik herinner het me nog goed: ik was vijf jaar 
oud en ging voor het eerst met mijn moeder 
en mijn opa mee handbal kijken in Aalsmeer. 
Ik vond het meteen hartstikke leuk. Al snel 
ging ik zelf spelen, in de F’jes. Eén keer per 
week training en één keer in de drie maanden 
een toernooitje. Toen ik zeven was speelden 
we tien-minuten-wedstrijden, toen werd al 
snel duidelijk dat ik een natuurtalent was. Ik 
deed allerlei dingen die ik niet geleerd had, die 
ze me niet hadden uitgelegd. In die tijd ging ik 
ook steeds vaker naar de senioren kijken. Dan 
analyseerde ik de wedstrijd en probeerde ik 
dingen toe te passen in mijn spel.”

Het knelpunt
“Toen ik twaalf jaar was, trainde ik vijf uur 
in de week, toen ik in 3 vwo zat tien uur en 
inmiddels is dat vijftien uur. Met de A-jeugd 
van Aalsmeer spelen we net als het eerste op 

nationaal niveau, dat betekent vaak verre 
uitwedstrijden: Sittard, Twente, Zwartemeer 
in Drenthe… Met steeds langere schooldagen 
en steeds vroegere trainingen ging het een 
beetje knellen: school tot 16.00 uur en trainen 
om 16.00 uur, dat werkt natuurlijk niet.”

De oplossing
“Toen vroeg ik aan mijn gymdocent: hoe zit dat 
eigenlijk precies, met dat toptalentencontract? 
Dat bleek precies te zijn waar ik naar 
op zoek was. Er zijn op Kaj Munk twee 
toptalentcoördinatoren, zij begeleiden je 
om je drukke programma buiten school te 
combineren met goede studieresultaten 
op school. Maar je moet het helemaal zelf 
regelen, eigenaarschap is belangrijk op Kaj 
Munk. Het is vaak puzzelen: welke uren ga ik 
missen om naar trainen te gaan? En hoe haal 
ik die stof later weer in? Met toetsweken is 
het soms lastig, die kun je niet verplaatsen. 

Het voelt goed om daar zelf 100% voor 
verantwoordelijk te zijn, als het goed is 
hoeven je ouders zich er ook niet mee te 
bemoeien. Stiekem kijk ik nu al een beetje 

naar volgend jaar, dan wil ik een tussenjaar 
nemen. Dan ga ik me helemaal op handbal 
focussen en daarnaast een beetje werken. Tot 
op heden heb ik daar eigenlijk alleen in de 
vakanties tijd voor gehad, werken.”

‘HET IS VAAK 
PUZZELEN: WELKE 

UREN GA IK MISSEN 
OM NAAR TRAINEN  

TE GAAN?’

AC
TI

E 
FO

TO
'S

  I
LS

 P
AT

TI
PE

IL
OH

Y



HOE ONTWERP JE EEN  RAMPENROBOT?

De O&O-opdracht
ONDERZOEKERS  
Kirsten Hendriks en Alana Kromhout

OPDRACHTGEVER  
IBM, informatietechnologiebedrijf

ONDERZOEKSVRAAG  
Maak een geprogrammeerde TJBot (robot) die 
gebruikt maakt van de IBM Cloud en ingezet kan 
worden in rampgebieden. 

Wetenschaps– 
oriëntatie
Kaj Munk is een WON-
school, dat staat voor 
Wetenschapsoriëntatie 
Nederland. Iedere school 
geeft hier op haar eigen 
manier invulling aan, maar 
alle scholen streven hetzelfde 
doel na: leerlingen door 
wetenschapsoriëntatie 
zo optimaal mogelijk 
voorbereiden op hun 
toekomst. Door onderzoekend 
leren en leren onderzoeken 
maken ze zich academische 
vaardigheden eigen zoals een 
onderzoek kunnen opzetten 
en uitvoeren, academisch 
schrijven en presenteren. 
Daarnaast ontwikkelen ze 
een academische houding: 
nieuwsgierigheid, reflectie, 
een analytische manier van 
denken en een kritische blik. 
Dit geldt vwo-breed: waar 
een vwo-Science-Technasium 
leerling enthousiast wordt 
van natuurwetenschappelijk 
of technisch onderzoek zal 
een vwo-leerling creatief 
of sociaalwetenschappelijk 
uitgedaagd willen worden, 
willen filosoferen of andere 
culturen willen onderzoeken.

Stel, je hebt kunstmatige intelligentie 
gestudeerd aan de universiteit 
en je bent als  AI-programmeur 
in dienst bij IBM, een groot 

informatietechnologiebedrijf met zo’n 
350.000 werknemers in zeventig landen. Zo 
voelde het voor Kirsten Hendriks en Alana 
Kromhout toen ze in het kader van het vak 
Onderzoek & Ontwerpen opdracht kregen van 
de tech-gigant om een robot te ontwerpen. 
Het vooronderzoek begon met het maken 
van een overzicht van de rampscenario’s en 
het maken van een keuze daaruit. Alana: “In 
die tijd waren de bosbranden in Australië 
veel in het nieuws, dus daar hebben we voor 
gekozen.” Kirsten: “Als je nu zo’n opdracht 
zou krijgen, zou het waarschijnlijk met 
virussen te maken hebben.” Daarna moesten 
ze onderzoek doen naar de al bestaande TJBot 
en zijn toepassingen. Toen lagen er ineens 
heel veel vragen op tafel: moet hij kunnen 
rijden? Of vliegen? Moet hij kunnen praten? 
En dan had je ook nog mevrouw Kuipers, de 
docent, die geregeld allerlei lastige vragen 
stelde aan Kirsten, Alana en de andere 
teamleden: Hebben jullie hieraan gedacht?  
Wat als er dit gebeurt? 

met de projectplanning, dat gaf houvast. 
Vast stond in ieder geval dat hun robot moest 
kunnen vliegen, daar gebruikten ze een drone 
voor. En hij moest eerste hulp kunnen bieden 
aan mensen en dieren, eten en water bij zich 
hebben en natuurlijk kunnen waarschuwen 
voor brand. Uiteindelijk lukte het op tijd voor 
de eindpresentatie, waarbij ze bij de klant 

Kirsten en Alana lieten zich 
inspireren door de actualiteit 
toen ze in het kader van het vak 
Onderzoek & Ontwerpen van IBM 
de vraag kregen om de al 
bestaande TJBot geschikt te 
maken voor inzet bij een ramp.

Dat alles had natuurlijk ook te maken met het 
pittige eisenpakket van de opdrachtgever: 
een inventief idee is goed, maar inventief 
én bruikbaar is beter. Met een niet werkend 
prototype scoor je een voldoende, maar een 
goed werkend prototype is een natuurlijk een 
groot pluspunt. Gelukkig hadden Kirsten en 
Alana in het begin al een scrumposter gemaakt 

een live demonstratie moesten geven van 
de werking van de geprogrammeerde TJBot. 
“Ik had nog nooit geprogrammeerd,” vertelt 
Kirsten, “dus dat was nog even spannend.” 
Alana: “Daar ben ik al iets verder in, maar 
gelukkig was er ook nog een programmeur bij 
van IBM, die met ons meekeek en zijn hulp 
aanbood bij de laatste hindernisjes.” 

INEENS LAGEN 
ER HEEL VEEL 
VRAGEN OP 
TAFEL: MOET HIJ 
KUNNEN RIJDEN? 
VLIEGEN? 
PRATEN?

De cases bij O&O 
zijn vaak actueel. 

Kirsten (rechts): “Als 
je nu een opdracht 

krijgt, heeft die 
waarschijnlijk  

met virussen te 
maken” ▼

Schoolmagazine  20 21   / 23 / Leren onderzoekenLeren onderzoeken  / 22 / www.kajmunk.nl



‘ IK BEN NU 
BETER IN MAQUET TES 
BOUWEN’

Hoe groen 
is Kaj Munk 
zelf?

Niet alleen de koepel 
bij de ingang is groen, 
het hele gebouw is 
duurzaam…

• Zonnepanelen Op 
het dak liggen sinds 
kort 600 zonnepanelen; 
daarmee voorziet Kaj 
Munk in 60% van zijn 
eigen stroombehoefte

• Ledverlichting 
Alle lampen zijn 
led. Ledlampen zijn 
90% zuiniger dan 
gloeilampen en 
verbruikt 85% 
minder stroom dan 
halogeenlampen

• Afvalscheiding Dat 
gebeurt uiteraard 
ook, er zijn drie 
verschillende 
prullenbakken: Plastic, 
Blik & Drinkpakken, 
Papier & Karton en 
Restafval

David en Cas op de Geniedijk, 
die volgens hen wel een 
insectenhotel kan gebruiken.

David en Cas deden 
vooronderzoek in de 

Slufter op Texel ▶

ECOLOGEN IN DE  DOP
Brugklassers David Akbar en Cas van Rijn kropen in de huid van een ecoloog en 
verdiepten zich in de biodiversiteit in de Haarlemmermeer. Na acht weken onderzoek 
presenteerden ze vol trots hun plan voor de Geniedijk bij de opdrachtgever. 

De O&O-opdracht
ONDERZOEKERS 
David Akbar & Cas van Rijn 

OPDRACHTGEVER 
Dura Vermeer (o.a.infrastructuur)

ONDERZOEKSVRAAG 
Hoe kunnen we een berm in Hoofdorp zo 
inrichten dat de biodiversiteit toeneemt 
zonder dat de gebruikersfuncties afnemen?
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lijst met plantensoorten en diersoorten die je 
hier kunt vinden. En na een stukje wadlopen 
in de Mokbaai moesten ze een voedselweb 
maken: wie eet wat in de natuur?

Vleermuizenprobleem
Eenmaal terug in Hoofddorp kozen ze hun 
onderzoeksterrein - de Geniedijk tegenover 
de school - en gingen ze samen met nog 
twee klasgenoten aan de slag. Een waterval 
van creatieve ideeën volgde. Cas: “Ik wilde 
er graag een insectenhotel neerzetten, het 
liefst voor bijen, want die bestuiven de 
planten.” Voor de beplanting hadden ze 
een sterke voorkeur voor hortensia’s en 
vlinderstruiken, ‘want die trekken dieren’ 
En bomen moesten er ook komen, zodat 
vogels er konden nestelen. David: “Maar geen 
eiken, vanwege de eikenprocessierups. En 
ook geen beuk, want wie weet is er dadelijk 
wel een beukenprocessierups!” Natuurlijk 
moesten ze ook aan allerlei praktische zaken 
denken: blijft het wel veilig voor fietsers 
en wandelaars? Passen deze planten wel 
op deze grondsoort? En is de afwatering 
goed geregeld? Vanuit de opdrachtgever lag 
er een flink eisenpakket op tafel: er moest 
een schets komen van de nieuwe situatie, 
een maquette en ook een eindpresentatie. 
Die hielden ze bij NMCX, het Centrum voor 
Duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer. 
Na tien minuten presenteren moesten Cas 
en David nog allerlei vragen van het publiek 
beantwoorden. Een mooi en leerzaam 
avontuur, blikken ze terug. David: “Ik ben 
handiger geworden met gereedschap, ik 
ben nu veel beter in maquettes bouwen.” 
Cas denkt nog wel eens terug aan hoe ze 
het vleermuizenprobleem op de Geniedijk 
aanpakten: “Dat bleek met de slechte 
verlichting te maken te hebben. Wij hebben 
voorgesteld om daar vier lantaarnpalen met 
een bepaalde lichtstraling neer te zetten. Dat 
lost het op.”
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Biodiversiteit staat tegenwoordig 
volop in de belangstelling. Maar wat 
betekent het eigenlijk en waarom 
is het zo belangrijk? Dat was het 

eerste waar David en Cas achter moesten 
zien te komen toen ze de opdracht kregen. 
Op internet werden ze al snel een stuk 
wijzer, vertelt Cas: “Biodiversiteit is de 
verscheidenheid aan leven op een bepaalde 
plaats, zowel planten als dieren.” En ja, die 

staat ook in de Haarlemmermeer onder druk, 
weet David: “Door verstedelijking komen 
bepaalde soorten hier steeds minder vaak 
voor of zijn ze zelfs helemaal verdwenen.” 
Logisch dus dat Dura Vermeer met deze 
opdracht kwam. 
Al snel mochten ze erop uit. Tijdens 
het brugklaskamp op Texel deden ze 
vooronderzoek naar het begrip biodiversiteit. 
Zo maakten ze in natuurgebied De Slufter een 
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De O&O-opdracht
ONDERZOEKERS 
Sanne van der Sluis & Stanley Houweling 

OPDRACHTGEVER 
Jeugdland, avonturen- en bouwspeelplaats

ONDERZOEKSVRAAG  
De nieuwe achtvormige skelterbaan die er snel komt, 
moet nog helemaal worden ingericht. Neem daarbij 
ook de toegankelijkheid voor minder validen mee.

Sanne en Stanley kregen tijdens het vak Technologie 
& Toepassing (T&T ) een droomopdracht: ze mochten 

een skelterbaan ontwerpen voor Jeugdland, een 
plek die ze allebei heel goed kenden.

Ik heb heel veel bij Jeugdland gespeeld.” 
herinnert Stanley zich. “We gingen 
er hutten bouwen met de hele 
buurt.” Lachend: “En dan kwam je de 

volgende dag terug en dan was alles weer 
weg.” Ook Sanne kent de avonturen- en 
bouwspeelplaats goed: “Erg leuk dat 
we daar aan de slag mochten om een 
skelterbaan te gaan bouwen.” De rol die ze 
gingen invullen was technicus industrieel 
productontwerpen. Een kolfje naar hun 
hand, ze hadden natuurlijk niet voor niets 
voor Bètadesign gekozen, ze wilden graag 
hun interesse in bèta en techniek verder 
ontwikkelen. Eerst moest er uitgebreid 
vooronderzoek worden gedaan, waarin 
er allerlei vragen beantwoord moesten 
worden: wat is de geschiedenis van 
Jeugdland? Wat zijn de doelgroepen?  
En wat gebeurt er bij andere speelplekken? 
“Je had daarbij heel veel vrijheid,” vertelt 
Sanne, “je kon gewoon zeggen: We gaan  
nu even naar Jeugdland.” 

Verkeersborden
Maar uiteindelijk moest hun skelterbaan 
natuurlijk wel aan het programma van 
eisen van de opdrachtgever voldoen om 
echt gerealiseerd te kunnen worden. “Bij 
het ontwerpen kwam veel kijken,” vertelt 
Stanley, “er mochten geen kruisingen 
inzitten en ook geen tunnels. En we 
moesten ook nadenken over bochten, 
vangrails, zebrapaden en verkeersborden.” 
Daarnaast moest de skelterbaan natuurlijk 
ook geschikt zijn voor minder validen. 
Sanne: “Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat er eerst validen gaan rijden en na vijf 
minuten minder validen, nee, iedereen 
moet op dezelfde baan kunnen rijden. Wij 
hebben gekozen voor een tijdvak waarin 
er rustig gereden wordt, zodat het voor 
iedereen veilig is.”
Bij de presentatie aan opdrachtgever 
Jeugdland moesten de teams van Kaj 
Munk allemaal een ontwerptekening en 
een model op schaal laten zien en hun 
beslissingen onderbouwen. Stanley: “Daar 
hebben we heel veel goede ontwerpen 
gezien, qua veiligheid, qua eisen, qua 
haalbaarheid.” En dan, lachend: “Maar er 
was ook iets dat iedereen bedacht had: dat 
van die halve banden langs de baan…” 

‘JE HAD VEEL VRIJHEID, JE KON GEWOON ZEGGEN: 
WE GAAN NU EVEN NAAR JEUGDLAND’

Onderzoek, 
daarom!
Drie docenten 
over T&T, O&O en 
onderzoek doen:

C YNTHIA KUIPERS: 
“In het begin zijn ze 
heel enthousiast, maar 
vinden ze moeilijk om 
het onderwerp af te 
bakenen. Ze moeten 
echt hun richting 
vinden om dat levend 
te houden. Maar als 
ze het onderwerp 
eenmaal helder 
hebben, dan laait het 
enthousiasme weer 
op.”

MACO COMBEE:  
“Bij biologie krijgen 
ze ook biodiversiteit, 
maar de kennis 
daarover wil wel 
eens wegzakken als 
de toets eenmaal 
is gemaakt. Als ze 
echt het veld ingaan 
om biodiversiteit te 
onderzoeken, vergeten 
ze dat nooit meer.”

CORIEN  
VAN DEN ENDE: 
“Kinderen worden 
nog niet belemmerd 
door kennis, je moet 
ze de ruimte geven 
om dingen zelf te 
gaan uitvinden. 
Ik geef ook nooit 
meteen antwoord als 
leerlingen iets vragen. 
Ik zeg altijd eerst: wat 
denk je zelf?”

Sanne en Stanley: “Bij de presentatie 
aan de opdrachtgever hebben we heel 
veel goede ontwerpen gezien.” 

TERUG NAAR 
JEUGDLAND

De nieuwe skelterbaan 

ligt er inmiddels!
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KAJ MUNKS VAK KANJERS

Het winnende viertal met 
de Balrandommizzer, in 
de ontwerpstudio waar de 
zegetocht begon.

Hoe kun je jongeren meer laten bewegen? Dat was 
de opdracht van de Vakkanjer Challenge 2020 waar 
leerlingen van meer dan honderd scholen hun 
tanden in zetten. Voor de derde keer in vier jaar 
tijd won een team van Kaj Munk de wisseltrofee! 

Bouw je eigen zonneboot!
Kaj Munk doet ook ieder jaar mee aan de Young Solar 
Challenge, een wedstrijd voor jongeren tussen de 14 en 
17 jaar. Je gaat dan zelf een boot bouwen die door zonne-
energie wordt aangedreven. Je leert veel over techniek, 
maar ook over innovatie en duurzaamheid. Daarnaast 
spelen teamwork, tactiek, communicatie, begroten en 
sponsoring een grote rol. De wedstrijd bestaat uit een 
Trail - een aantal rondjes - en de Sprint. Daarnaast is er de 
Topspeed: wie haalt de hoogste snelheid?

Echt een topjaar hebben ze achter de 
rug, Romy, Pascalle, Mark Daniël en 
Tobias en hun Balrandommizzer. Ga 
maar na: eerst wonnen ze de Vakkanjer 

Challenge op Kaj Munk, toen de regio-finale, 
toen de landelijke halve finale en toen de 
grote, landelijke finale. En als kers op de 
taart zijn ze nu ook nog genomineerd voor 
ScienceMakers, hét podium voor wetenschap, 
technologie en maken! Maar het begon 
natuurlijk allemaal met de opdracht van de 
Johan Cruyff Foundation, die had gevraagd 
of leerlingen door heel Nederland wilden 
meedenken over een mooie toevoeging voor 
hun Cruyff Courts, de kleine voetbalvelden 
van kunstgras. De samenstelling van het team 
was een inkoppertje, om in voetbaltermen 
te blijven. Pascalle: “Romy en ik zijn al lang 
goede vriendinnen en Mark-Daniël en Tobias 
zijn elkaars beste vrienden.” “En we kennen 
elkaars valkuilen, dat is heel belangrijk in een 
team.” vult Romy aan. 

Kauwgom
Ze zaten met zijn vieren in een stiltecoupé 
toen Mark-Daniël ineens een idee kreeg. “Ik 
was kauwgom aan het kauwen en zat een 
beetje te schetsen en vormen te tekenen. En 

toen moest ik ineens aan een 
kauwgomballenautomaat 

denken, dat je nooit 
weet welke kleur eruit 
komt.” Zo werd de 
Balrandommizzer 

geboren: als je aan het 
luikje trekt, komt er één 

bal uit. Het toeval bepaalt 
welke bal eruit komt en welke sport je dus 
gaat spelen. Vervolgens pasten ze de lessen 
uit het vak Technologie & Toepassing toe: 
bouwtekeningen maken, materialen kiezen, 
prototype bouwen... Doet ie precies wat we 
willen? Door de Vakkanjer Challenge hebben 
ze niet alleen hun technisch vakmanschap 
verder ontwikkeld, maar ook hun 
zogenaamde 21th century skills, zoals initiatief 
nemen, in teams werken en klantcontact 
hebben. Maar ondanks alle successen is het 
winnende viertal nog niet helemaal tevreden. 
Tobias: “Het is een goed ontwerp, maar er zijn 
nog wel verbeterpuntjes. Er moet nog iets aan 
de zijkant komen, wellicht een logo. En je ziet 
nu de binnenkant, dat kan ook nog beter.”

Pascalle 
de Liefde

Romy 
Klaver

Mark-Daniël 
Schilperoort

Tobias de 
Raadt 

“Ik ben goed 
met gereedschap, dat 

is handig als je een 
prototype gaat 

bouwen.”

“Ik kan van alles 
een beetje en ik kan 
leidinggeven, dat heb

 je ook nodig in 
een team.” 

“Ik ben van 
de planning, dat is 

belangrijk als je een idee 
gaat uitwerken.”

“Ik hou van 
tekenen en ontwerpen en 
ik kwam op het idee voor 

de Balrandommizzer ”
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Skills lab
In het skills lab leer 
je extra vaardigheden 
die je kunt gebruiken 
voor opdrachten. 
Je kunt er aan de 
slag 3D-printers, 
je kunt Arduino 
programmeren of zelfs 
werken met een echte 
lasersnijder. (1e etage)

    TOT ZIENS  OP 
       KAJ MUNK!

CAPITOOL
De school wordt 
bevolkt door 1600 
leerlingen en ca. 180 
medewerkers. Dat 
lijkt groot, maar je zit 
op een soort school 
in de school. Voor 
brugklassers gebeurt 
bijna alles in het 
Capitool. 

CONCIËRGE
De conciërges – vier 
in getal - zitten 
meteen links bij 
de ingang van het 
Capitool. Zij zijn 
verantwoordelijk 
voor het toezicht 
en beheer binnen 
de school. Maar ze 
kunnen je ook helpen 
als je je E-sleutel of 
je fietssleutel kwijt 
bent, of een lekke 
band hebt. (begane 
grond)

LOCKERS
Bij de 
onderbouwaula zijn 
ook de lockertjes, 
zodat je je spullen 
veilig kunt opbergen. 
De kluisjes zijn 
voorzien van een 
usb-oplader. Je kunt 
de kluisjes openen 
via een speciale 
mobiele app op 
je smartphone, of 
met een E-sleutel. 
(begane grond, twee 
locaties)

E-SLEUTEL
De E-sleutel 
(‘druppel’) is 
een gecodeerde, 
persoonsgebonden 
elektronische sleutel 
aan een hanger. In de 
mediatheek kun je de 
e-sleutel gebruiken 
voor het lenen 
van materialen, 
het gebruiken van 
een computer en 
om te printen. Je 
kunt je er ook mee 
identificeren.

ONDER-
BOUWAULA
In het Capitool is 
de onderbouwaula 
met aangrenzend 
plein speciaal voor 
leerlingen van eerste 
en tweede klassen. 
Daar kun je even 
uitblazen tijdens de 
pauzes of wat lekkers 
kopen.
Voor het Mini-
Lentefeest van 
de brugklassers 
wordt deze aula 
omgebouwd tot 
theater. Achter de 
onderbouwaula 
ligt de speciale 
fietsenstalling 
voor brugklassers. 
(middenetage)

STERREN-
KOEPEL
Hoe cool, op het dak 
heeft Kaj Munk heeft 
een (draaiende) 
sterrenkoepel met 
sterrenkijker staan! 
Als het buiten donker 
genoeg is kun je 
planeten, sterren en 
nevels zien. Overdag 
zijn er zonnevlekken 
waar te nemen. (1e 
etage + trap op)

MEDIATHEEK
Tijdens studie-uren, 
pauzes en na afloop 
van de lessen kun je 
gebruik maken van 
de mediatheek met 
studietafels, boeken 
en computers. De 
mediatheek is elke 
dag open, ook tijdens 
de pauzes. (1e etage)

EXPOSITIES
Kunstwerken van 
leerlingen worden 
door de hele school 
geëxposeerd. De 
meeste kunstwerken 
bij elkaar vind 
je naast de 
personeelskamer 
(begane grond) en op 
de stiltegang 
(1e etage) 

DRAMALOKAAL 
Drama is een van 
de kunstvakken, je 
leert er van alles 
over theater 
(begane grond)

BEELDENDE 
VORMING 
Hier laat je je 
fantasie de vrije loop 
en breng je dat met 
je handen in 3D tot 
leven (begane grond)

TEKENLOKAAL 
Bij beeldende 
vorming leer je niet 
alleen 3d-technieken, 
maar ook tekenen en 
schilderen. (1e etage)

MUZIEKLOKAAL 
Je maakt kennis 
met instrumenten 
als gitaar, djembé, 
drumstel en 
keyboard  
(begane grond)

5x safety first
Op Kaj Munk voel je je veilig en daar doen we alles aan:
• De drie gebouwen van Kaj Munk voldoen aan hoge veiligheidseisen
• Kaj Munk werkt nauw samen met gemeente en politie om de school en haar omgeving veilig te houden
• Veel personeelsleden zijn gekwalificeerd bedrijfshulpverlener
• Om diefstal en beschadigingen van fietsen en brommers te voorkomen is er in strategische  

delen van de stalling permanent cameratoezicht
• Tot slot: Kaj Munk College neemt deel aan het Haarlemmermeerse convenant ‘De Veilige School’

En dan zit die oude, vertrouwde basisschool erop en ga je voor het 
eerst naar Kaj Munk, je nieuwe, onbekende school. Maar waar laat 

ik mijn fiets? Waar krijg ik les? En waar haal ik wat lekkers? 

KAJ MUNK IS GROOT, MAAR LIJKT KLEIN: 
BRUGKLASSERS HEBBEN HIER HUN EIGEN PLEKJE

Schoolcampus
Kaj Munk heeft een schoolcampus met goede 
voorzieningen in drie sfeervolle en moderne gebouwen. 
Het Capitool met de groene koepel ligt naast het 
Paviljoen, met o.a. het T&T/O&O-lokaal. De Piramide, 
met multifunctionele leer- en ontmoetingsplaatsen, is 
een stukje verderop in de straat.

Gymzalen
Kaj Munk beschikt over 
twee eigen gymzalen. 
Daarnaast zijn er lessen 
Lichamelijke Opvoeding 
in gymzalen elders in 
Hoofddorp en in het 
voor- en najaar wordt 
er gesport op het 
complex van MHC De 
Reigers. (begane grond)

T&T/O&O-lokaal
Een multifunctioneel lokaal waar je 

creativiteit gestimuleerd wordt. Er is een 
denktank met loungehoeken, hoge tafels 

en een presentatiescherm. We noemen 
dat de ‘huiskamer’. Er zijn werkplekken 

waar je met je laptop kunt zitten en 
ontwerpen kunt maken. En er is ook een 

aantal werkbanken waar je maquettes 
en prototypes kunt bouwen. (1e etage)

Schoolmagazine  20 21   / 31 / Je nieuwe schoolJe nieuwe school   / 30 / www.kajmunk.nl



DÉ 
SCHOOL VOOR DE 

21E 
EEUW

Tot ziens op jouw
nieuwe school!
Vanaf 1 januari live: scan de QR-code en 
doe Kaj Munk Collegetour! Of ga naar 
www.onzeopendag.nl/kajmunk

kajmunk.nl

VANAF 1 JANUARI
LIVE!


