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Premium

Bijzondere challenge-middag om kennis te maken met het Kaj Munk
college: ’Super awkward, maar wel heel leuk’

De vijf brugklassers en de twee teamleiders van het Kaj Munk College.
© United Photos/Paul Vreeker

Sophie van den Berg
Vandaag om 10:45

HOOFDDORP

’Wie kan het langst een wc-rol hoog houden met een grote Bosatlas?’ De pandemie maakt het voor
leerlingen van groep acht erg lastig om kennis te maken met middelbare scholen. Het Kaj Munk college in
Hoofddorp heeft daar iets bijzonders op bedacht: een digitale challenge-middag waar basisschool leerlingen
opdrachten moeten uitvoeren die door de docenten worden gegeven.

Woensdagmiddag ging de challenge van start. De leerlingen volgen thuis een livestream waarin docenten uitleggen wat de

opdrachten zijn. Hierdoor kunnen de leerlingen gelijk zien wie hun toekomstige leraar wordt. Voor biologie moest je

bijvoorbeeld naar buiten kijken en binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk vogels spotten. Voor gym bestaat de uitdaging

onder meer uit het hooghouden van een wc-rol met een dikke Bosatlas.
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Vervolgens wordt het beeld overgeschakeld naar vijf brugklassers (Teun, Duke, Celeste, Angelina en Amyra) die de

challenge uitvoeren, zodat de leerlingen een voorbeeld hebben. Thuis kan er een foto worden gemaakt van de uitgevoerde

opdracht en die kan daarna worden opgestuurd naar de school. Daaruit worden tien winnaars gekozen die een prijs thuis

opgestuurd krijgen. Wat voor prijs de leerlingen krijgen is nog niet bekend.
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Teun (12) doet de challenges live voor de basisschool leerlingen.
© United Photos/Paul Vreeker

Awkward

De vijf brugklassers hebben ook de hoofdrol gespeeld in een video van de school-tour. Ze zijn daarom ook gevraagd om

met de livestream mee te doen. De ene vindt dat leuker dan de ander. „Ik vind het wel leuk dat ik mee mag doen”, zegt

Teun. „Ik vind het vooral echt heel awkward dat iedereen mij op de livestream ziet”, vertelt Amyra.

Of de basisschoolleerlingen een goed beeld krijgen van de school? Daar zijn de meningen over verdeeld. „Wij hadden vorig

jaar nog wel een echte open dag en ik denk dat je dan wel meer van de school ziet”, zegt Celeste. „Ik vind het alsnog wel een

leuk alternatief”, vertelt Angelina. „Je ervaart de sfeer wel het beste als je echt in de school bent en alles kan voelen en

zien”, voegt Teun eraan toe.

De rector van de school, Briënne ten Napel, denkt er hetzelfde over als de brugklassers. „Natuurlijk is het voor de

leerlingen fijner om de sfeer van de school echt te kunnen proeven en het gebouw van binnen te kunnen zien, maar we

hopen dat ze een leuke middag hebben en op deze manier toch een goed beeld van onze school krijgen.”

Wie houdt de wc-rol het langst in de lucht?
© United Photos/Paul Vreeker

Wc-rol, satéprikkers en plakband

De hele week konden groep zeven en acht leerlingen een tasje met spullen bij de middelbare school ophalen. Hierin zit

onder meer een wc-rol, satéprikkers en plakband.

Amy (11) uit groep acht van De Kameleon in Zwanenburg heeft ook een tasje gehaald. Zij gaat waarschijnlijk naar de

mavo/havo. „Ik ben al naar meerdere open dagen geweest, maar dat was allemaal echt in de school. Ik vind dit eigenlijk

ook wel leuk om te doen, maar ik vind het ook wel een beetje spannend.”

Ook Elcke en haar moeder komen een tas ophalen. De broer en zus van Elcke zitten al op het Kaj Munk College. De

binnenkant van het gebouw is dus niet heel nieuw voor haar. „Ik vind het toch wel een beetje jammer dat ik niet echt een

open dag krijg. Maar ik vind het wel leuk dat ik de challenges mag doen. En ik ga ze allemaal halen”, zegt ze lachend. Elcke

gaat volgend jaar waarschijnlijk naar het vwo.
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Amy en haar moeder op de middelbare school.
© Eigen foto

Technische problemen

Nadat de brugklassers en docenten de hele middag hadden geoefend en alles klaar stond, zou de livestream om half drie

starten. Dit verliep helaas niet volledig vlekkeloos. Het beeld was thuis goed te zien, maar het geluid ontbrak. De school

pakte het netjes op en hield papiertjes in beeld met de teksten: ’Wij zijn zo bij u terug. We hebben helaas last van

technische problemen’.
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Toon meer

Doordat dit probleem niet snel genoeg was opgelost, startte de livestream pas om half 5. Omdat veel leerlingen er nu niet

bij konden zijn, staat er een tweede challengemiddag op vrijdag 5 februari gepland.

Door de vertraging van ongeveer twee uur, kon Elcke er niet meer bij zijn. „Ik moest naar freerun-les, dus het is jammer

dat ik er niet bij kon zijn. Maar ik vond het wel leuk om even in de school te zijn.”

Ondanks alles heeft Amy een interessante middag gehad. „Het was echt heel leuk. Toen we een challenge met een ei

moesten doen, kon ik helaas niet mee doen, want we hadden geen eieren thuis. Dat vond ik wel jammer.” Heeft deze dag er

toch voor gezorgd dat Amy een goed beeld heeft van het Kaj Munk? „Ja, ik denk het wel. Ondanks corona heb ik echt wel

gezien hoe ze het op school allemaal doen en wie de docenten zijn. Ik heb er een goed gevoel bij.”

hoofddorp
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