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Woordje van de redactie 

Hoi, 

Wij zijn Elise, Melitta, Noah en Jim. Een nieuwe 

gemotiveerde groep die vindt dat deze goede school een mooie 

krant verdient. We krijgen begeleiding en hulp van meneer 

Courtin. Alvast bedankt dat je de krant leest. Wil je ook 

meedoen?  

Stuur een mail naar: info.foxpopuli@gmail.com 

Groetjes 
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De tas van… 

Meneer Van de Velde (VLE) 

Meneer Van de Velde is een leraar wiskunde bij ons op school die voornamelijk te vinden is 
in de buurt van 012. We mochten nu eens een keer een kijkje in zijn tas nemen. 

 
Natuurlijk vind je de basic dingen zoals een laptop (met daarbij een muis en oplader), 

schriften, een appel en een agenda ook in de tas van meneer Van de Velde terug.  
 

Maar hij heeft enkele spullen in zijn tas weten te highlighten die toch een wat interessanter 
verhaal met zich meebrengen. Zo heeft hij namelijk een map met alle documenten en 

toetsen die hij bij zich moet hebben en een stick waarop hij belangrijke documenten voor 
school heeft staan. Die twee dingen maken het leven van een leraar natuurlijk net een 

stukje ordelijker en overzichtelijker. 

 

Maar meneer Van de Velde vertelde ons over twee bijzondere pennen. Hij heeft namelijk 
een rode pen die hij van een goede vriend van hem kreeg toen hij was afgestudeerd aan de 

lerarenopleiding. Ook had hij nog een vulpen die hij van zijn mentorklas kreeg aan het Onze 
Lieve Vrouwelyceum in Breda. Hij heeft sterk benadrukt dat we die twee pennen zeker 

moesten noemen aangezien die zeer belangrijk zijn voor hem. 
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De strip – corona 

 

 

 
 
 
 

 

Valentijnsgedicht ♥ 
 
 

Jouw armen, 

Die zo beschermend lijken. 

Jouw ogen, 

Die mij zo doordringend aan konden kijken. 

Jouw mond, 

Die een onvergetelijke glimlach maakte. 

Toen ik jou voor het eerst even aanraakte. 

Jouw stem, 

Die mijn hartje raakte. 

Jouw handen, 

Die soms aan mijn handen kwamen. 

Jouw gedachten en mijn gedachten zijn voor 

altijd samen. 
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Artikel Muziek, meneer Boogaert 
Melitta Bogya 
 
Wat is uw top drie favoriete liedjes? 
Ook al vond meneer Boogaert de vraag lastig, aangezien hij muziek uit veel verschillende 
genres luistert, kwam hij met deze drie componisten van wie hij de composities geweldig 
vindt: ‘Bij mij staat Johann Sebastian Bach altijd bovenaan, hij is echt een topper.’ Daarnaast 
ook Morton Feldman, hij maakte prachtige composities en vooral ook hele bijzondere 
muziek. En Claude Debussy, een componist die hele nieuwe dingen heeft bedacht. Dat zijn 
drie componisten waar ik best veel naar luister, maar ik luister ook Jazz- en Popmuziek.’ 
 

Van wie was u fan op onze leeftijd?           
‘Dat noemen jullie tegenwoordig verkeerde muziek denk ik, dat waren de The Village People 
en dat was ABBA, zulke muziek was toen helemaal in. Vooral ABBA maakte hele bijzondere 
muziek, die nog steeds invloed heeft op de muziek van nu. En natuurlijk niet te vergeten; 
Michael Jackson en Prince.’ 
 
Wat is een liedje dat sterke gevoelens bij u oproept? 
‘Ik luister natuurlijk best wel veel muziek, omdat het muziek is, maar ‘Many Rivers To Cross’ 
gezongen door Marcia Hines is echt een liedje waarvan ik kippenvel krijg. Als je dat hoort, 
krijg je echt bijna tranen in je ogen.’         

                                                                            
 
Heeft u een sterke mening over de muziek van tegenwoordig?  
 

                   
 
‘Jawel, daar heb ik een sterke mening over: op mijn leeftijd kan ik het natuurlijk ook 
vergelijken met de muziek van toen ik zo jong was als jullie. Dat wil niet zeggen dat de 
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huidige muziek niet goed is of niet de moeite waard is, maar wat ik wel mis in de huidige 
popmuziek is de spirit en de ziel in de muziek. Ik heb daar ook bewijs van, misschien ken je 
hem wel: Ben Liebrand. Hij is een Nederlandse producer die elk jaar de beste liedjes achter 
elkaar plakt in één mix en dat heeft hij sinds 2019 niet meer gedaan. Dat is volgens mij heel 
typerend voor de muziek van tegenwoordig, dat er eigenlijk niet genoeg liedjes waren die 
echt sprekend waren voor één mix. Dat komt natuurlijk ook omdat er steeds meer nummers 
elektronisch, met technische hulpmiddelen worden gemaakt in plaats van echt live 
instrumenten.’ 
 
Heeft u veel verandering gemerkt in de muziek door de jaren heen?  
 

 
 
‘Ja, absoluut, het voordeel van nu muziek maken is dat dat veel toegankelijker is geworden 
voor veel mensen dan vroeger. Tegenwoordig kun je namelijk op je computer thuis muziek 
in elkaar steken, dus dat is een grote verandering. Het voordeel is dat je daarbij 
de beschikking hebt over veel technische hulpmiddelen, wat ervoor zorgt dat de muziek toch 
nog op iets lijkt. Het nadeel is wel, er worden steeds meer kant en klare samples gebruikt in 
plaats van live instrumenten. Hierdoor komt er ook heel veel herhaling voor in de muziek 
van tegenwoordig en lijkt het allemaal veel minder te variëren.’ 

Vindt u het belangrijk dat iedereen in aanraking komt met muziek?  
‘Absoluut, ik denk dat het ook voor culturele kennis belangrijk is. Denk aan dans, toneel of 
zang: dat zou vanaf de basisschool iedere week twee uur aan de leerlingen moeten worden 
gegeven. Zoals gym ook heel normaal is. Je zou eigenlijk, aangezien jullie heel veel 
theorievakken hebben, iedere dag iets van sport en/of cultuur moeten hebben. Om even je 
geest op neutraal te zetten, zodat je er de volgende lessen veel creatiever en frisser 
tegenaan kan.’ 
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Vijf dingen om te doen als je als je je verveelt (door corona) 

- Probeer een nieuwe skill 
Wil je een nieuwe taal leren, met de computer bezig zijn of aan iets klussen? 

Maakt niet uit wat, maar probeer iets nieuws! 
 

- Bel met vrienden/vriendinnen 
Helaas mogen we niet met grote groepen bij elkaar zijn, maar een 

groepsgesprek online kan alsnog heel gezellig zijn. 
 

- Ga wandelen 
Dit kan samen met een paar vrienden, familie (niet te veel) of alleen. Maar het 

kan heel fijn zijn om even buiten te zijn. 

 

- Ga sporten 
Dit kan een work-out thuis zijn of sporten bij een vereniging: sporten heeft 

veel voordelen. 
 

- Lees een boek of kijk een film 
Zorg ervoor dat het een goed verhaal is waar je eens goed over na kan 

denken en eventueel over na kan praten met andere mensen. 
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                                     MAATSCHAPPELIJKE STAGE         
De maatschappelijke stage maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons 
onderwijsprogramma. 
Het Reynaertcollege heeft een convenant gesloten met de gemeente Hulst en de Stichting 
Hulst voor Elkaar om de MaS te continueren waar de wettelijke verplichting inmiddels is 
vervallen. Gezien de vormende waarde van de MaS vindt de school het belangrijk dat elke 
vmbo-leerling een stage van 20 uur en een havo-vwo leerling een stage van 30 uur vervult 
en dat deze stage naar behoren wordt ingevuld. 
 
Voor de organisatie en de uitvoering van de MaS op het Reynaertcollege zijn de coördinator 
en begeleider verantwoordelijk. Zij zijn dan ook degenen die bepalen of een stage meetelt 
voor de MaS, de goedkeuring leveren en het geheel registreren. In principe worden geen 
maatschappelijke stages gerealiseerd tijdens schooluren. 
 
Een maatschappelijke stage is een stage waarin je vrijwilligerswerk doet voor een 
vereniging of een maatschappelijke organisatie. Tijdens de maatschappelijke stage zet je je 
in voor een ander en voor je omgeving. Je doet dat via vrijwilligerswerk. Een 
maatschappelijke stage is dus geen beroepsstage.  
 
Je leert er veel van:  
- Je krijgt waardering voor wat je doet    
- Je doet iets nuttigs voor anderen  
- Je ontdekt je eigen talenten  
- Je doet veel mensenkennis op  
 

  
Je kunt op veel manieren je steentje bijdragen aan de maatschappij. Het leuke is trouwens 
dat je zelf je stage mag kiezen.  

- Je stage is klaar voor je examenjaar 
- Je mag je stage ook in een groepje van meerdere leerlingen doen 
- De stage vindt plaats buiten schooltijd 

Bij de organisatie waar je stage gaat lopen, krijg je een begeleider. Deze helpt je met de 
activiteiten die je voor je stage gaat doen. 

Wat moet je zelf doen?  
- Als je een stageadres hebt gevonden, neem je contact op met die organisatie en vraag je 
of je daar je maatschappelijke stage mag doen.  
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- Maak goede afspraken over de dagen dat je kunt komen helpen en vul het contract 
meteen samen in.  
- Lever het contract op school in bij je begeleider en vraag goedkeuring voor de stage. 

Hoe vind je een stageadres?  
Er zijn een heleboel organisaties die je kunt benaderen voor een stage. 
Kijk op www.jijbenteenkei.nl naar het aanbod van mogelijke stageplaatsen.  
Belangrijk is wel dat de organisatie een maatschappelijk doel heeft, en dus géén 
commerciële instelling is. 

Voorbeelden van stages 
- Collecteren 
- Helpen bij Avondvierdaagse 
- Training geven bij je sportclub 
- Spelletjesmiddag organiseren 
- Helpen bij natuurwerkdag 

Voor alle info betreffende MaS kun je terecht bij Mevr. M. Zaman Coördinator MaS 
zam@reynaert.nl of Mevr. K. De Roek (Gildenstraat) dro@reynaert.nl 
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Woordzoeker – Carnaval 
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Online school 
 
Melitta 

Persoonlijk moet ik zeggen dat de online school nu, naar mijn mening, veel beter 

verloopt dan vorig jaar. Er komen jammer genoeg soms wel problemen met het 

internet of de ELO voor, maar het is gewoon fijn dat je les hebt en de stof niet alleen 

moet verwerken. Het is ook fijn, want je ziet je klasgenoten toch nog af en toe via 

Teams of BBB (ook al wordt die erg weinig gebruikt) en hoor je ze ook als je met een 

microfoon moet werken in een les. Al bij al vind ik dat de school het best goed heeft 

opgelost. Trouwens, Teams werkt beter als je het gedownload hebt en niet via de 

browser werkt. Werk niet via je telefoon maar via een computer, laptop of 

Chromebook. 

Je ziet bij de één weer een huisdier in de kamer rondlopen, de ander zet de raarste 

bril of muts op en een derde persoon zet weer een grappige achtergrond aan. Ook al 

is online school lang niet hetzelfde als school in het echte leven, er komen ook 

grappige situaties voor tijdens de online lessen. We moeten gewoon even doorbijten 

en tot dan hoeven we tenminste pas 15 minuten voor de les start uit ons bed te 

komen. 

 
 
Noah 

Ik vind het vrij vervelend/lastig, omdat je van 8.10 tot 14.40 uur (voor iedereen zijn deze uren 

verschillend) achter je laptop zit en je de hele tijd gefocust moet blijven. Maar aan de andere 

kant vind ik het ook wel weer fijn, omdat je later uit je bed kunt komen, je tijdens de les al tijd 

krijgt om je huiswerk te maken en je je huiswerk dus vaak al eerder afhebt. Het nadeel is 

alleen dat je veel praktische opdrachten en (oefen)toetsen hebt. Dat is vrij veel als je ook nog 

veel huiswerk krijgt. En ik mis natuurlijk ook het contact met mijn klasgenoten en docenten. 

Je spreekt en ziet ze wel via bellen en appen, maar het is toch anders dan gewoon fysiek 

contact met je klasgenoten. Ik hoop dus dat we snel weer naar school kunnen.  

 
 
Elise 
Persoonlijk moet ik zeggen dat de onlineschool nu, naar mijn 

mening, veel beter verloopt dan vorig jaar. Het is ook fijn, 

dat je je klasgenoten toch nog af en toe via Teams hoort en 

ziet. Ik vind het ook fijn dat je later kunt opstaan, want ja 

je hebt nu geen reistijd. Ook heb ik sinds oktober een puppy 

(disclaimer: denk goed na voor je deze baby in huis neemt) en 

het is gewoon heel gezellig, haar op schoot tijdens het leren. 

Ik vind het wel vrij vervelend dat je heel de dag achter de 

laptop zit en soms heb ik echt zin om de laptop uit het raam 

te kieperen.  
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Oostenrijkse sachertorte                     
 
Benodigdheden: 
- 175 gram boter (op kamertemperatuur) 
- 175 gram suiker 
- 3 eieren                                                          
- 50 gram cacaopoeder 
- 100 gram meel 
- ½ zakje bakpoeder 
- 100 ml melk (op kamertemperatuur) 
- snufje zout 
 
Bereiding: 
Je boter moet romig zijn. Hierbij ga je de suiker toevoegen, je gaat dit mixen tot een 
schuimige substantie. Hierna voeg je een voor een de eieren toe. 
 
Je gaat de cacaopoeder, het meel, de bakpoeder en het zout mixen tot een 
poedermix. 
Deze poedermix ga je beetje bij beetje aan de boter/eieren toevoegen, afgewisseld 
met de melk (je gaat dus een beetje melk toevoegen, dan mix je, dan een beetje 
poeder, mix je weer, dan weer een beetje melk enzovoort). 
 
Bakken: 
Op 190°C ongeveer 20-25 minuten bakken. 
(Tip: om te checken of je cake klaar is kun je er met een tandenstoker of satéprikker 
in prikken. Zit er nog beslag aan je tandenstoker/satéprikker, dan moet je de cake 
nog even laten bakken). 
 
Servering: 
Als de cake afgekoeld is, snijd je hem horizontaal doormidden. Je kan er dan jam 
tussen doen. 
Ten slotte doe je gesmolten chocolade op de top. Smakelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dit was de eerste Fox Populi van 2021.  
 
Tot de volgende keer! 
 

 




