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Velsen- Zuid # Het is zaterdag zo
druk dat een docent vertelt dat ze
vooraf 270 tasjes met promotiema-
teriaal hadden klaargezet, en dat
die twee uur na opening al op zijn.
,,Dus we zijn nu nog maar snel een
heel stel tasjes aan het vullen.”

In bijna elk lokaal is wel wat te
doen. Wat opvalt is dat de school
uit Velsen-Zuid van deze open dag
veel werk heeft gemaakt. Zo wordt
er in het lokaal Frans de Franse
cultuur gepromoot door het bak-
ken van crêpes, die gretig aftrek
vinden bij de bezoekers.

Worst
Docent Roos Kemper houdt de
toekomstige leerlingen alvast een
worst voor door te vertellen dat in
het zesde jaar een reis naar Parijs
wordt gemaakt. Compleet met een
bezoek aan de Montmartre en het
Atelier des Lumières. ,,En de lessen
zijn ook leuk”, maakt ze nog maar
even reclame. ,,We doen veel met
gebaren en met Frans spreken in
de les, waardoor je de taal als het
ware spelenderwijs oppikt. Je leert
ook sneller, na de eerste les kun je
jezelf bijvoorbeeld al voorstellen
en gedag zeggen.”

In het lokaal Nederlands vertelt
docente Simone Simon dat ze voor-
al wil uitstralen dat het vak Neder-
lands meer is dan alleen maar
grammatica. ,,Het bestaat bijvoor-
beeld ook uit poëzie, uit het jezelf
presenteren en het opbouwen van
je woordenschat.” Ze wijst op een
bordspel van de Beatrijs. ,,Zo wil-
len we literatuur uit de oude tijd
tot levend wekken. Net als dat we
hier het lezen belangrijk vinden.
Daarmee leer je de wereld te ope-
nen en verruim je je geest.”

Rondleidingen
Veel leerlingen van de school zijn
ingeschakeld om rondleidingen en
uitleg te geven. In de aula vertelt
leerling Kai Bor aan geïnteresseer-
de bezoekers dat er in de school
veel aandacht is voor buitenschool-
se activiteiten. Zoals voor het RC
Team, waarin leerlingen hun eigen
radiografisch bestuurbare rally-
auto maken en daarmee tegen
andere scholen in wedstrijden
uitkomen.

,,Ik leg uit dat dat heel gezellig
is”, zegt de 14-jarige jongen. ,,En
dat je ook goed leert samenwerken
met elkaar. We hebben hier in de
aula auto’s neergezet die tot wel 80
kilometer per uur kunnen. Die
laten we niet racen natuurlijk. Op
een kleine baan kunnen kinderen
met kleinere wagens aan de slag.

Hebben ze toch een beetje een
indruk van hoe die wagens rijden.”

Lasersnijden
Ondertussen houden leerlingen
Marit en Angelina in het enginee-
ring lokaal de bordjes hoog voor
een enorme groep kinderen en hun
ouders. Bij het apparaat waarmee
je kunt lasersnijden vraagt iemand
of je ’met dit ding ook een gat in je
hand kunt snijden’. Ze lacht. ,,Ik
denk het niet, maar ik raad het je
niet aan om het eens te proberen”,
antwoordt ze gevat. ,,Het lijkt me
niet echt een fijn gevoel om de
laser op je hand te richten.”

De negenjarige Klaas is met zijn
moeder een kijkje komen nemen.
Op de vraag of hij niet een beetje
jong is, antwoordt de jongen dat
hij al in groep zeven van de basis-
school zit. ,,Ik heb een klas overge-
slagen”, zegt hij. Zijn moeder An-
nemarie knikt. ,,Ze hebben hier
ook een Prelisenum, een klas waar-
in je wordt voorbereid op het gym-
nasium. Dat is misschien wel wat
voor Klaas. Dit is een kleine school,
dat vind ik voor mijn zoon wel
aantrekkelijk.”

Of Klaas al weet wat hij worden
wil later? Daar hoeft hij niet lang
over na te denken: ’Profvoetballer’,

klinkt het zonder een spoor van
twijfel. ,,Maar mijn moeder zegt
wel dat als dat nou niet lukt, je wel
goed geleerd moet hebben. Dat ga
ik hier dus maar doen.”

Kalfshart
Kinderen die wel tegen iets bloe-

derigs kunnen, staan in het biolo-
gielokaal geboeid te kijken hoe een
kalfshart wordt ontleed. ,,Ik vind
het wel cool om te zien”, zegt de
10-jarige Anouk. ,,Ik wil later ra-
dioloog worden en dan moet je
veel van het lichaam weten. Ik
vond dat de meisjes van het gym-
nasium heel goed konden uitleg-

gen hoe een hart werkt. Interes-
sant.”

’Veilige school’
Tegen een uur ’s middags zit de
open dag erop. Bij het verlaten van
de school zijn de broers Floris en
Sybout uit Bloemendaal er nog niet
uit of het Velsense gymnasium hun
nieuwe school wordt komend
schooljaar. ,,Het is een heel open
en veilige school”, zegt Sybout.
,,Met een leuke sfeer. Zo voelt het
tenminste. Maar we gaan ook nog
bij het Stedelijk Gymnasium in
Haarlem langs. En dan nemen we
de beslissing.”
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dag bij het Gymnasium
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open dag en die trok
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Stukje Franse cultuur: een lekkere crêpe. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

""Dit is een kleine
school, dat vind
ik voor mijn
zoon wel

aantrekkelijk

Met de telescoop een bal op het dak spotten tijdens de open dag op Gymnasi-
um Felisenum. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN

""Kun je met een
lasersnijder ook

een gat
in je hand
maken?


