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Welkom bij FoxPopuli, wat fijn dat  
je de schoolkrant leest. 
 
Wil jij nou meer weten en zien! 
Kijk dan op: 
www.FoxPopuli.Reynaert.nl 
of scan de qr-code hieronder
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De tas van meneer Jansen

Meneer Jansen is leraar economie. En dit keer mochten we eens een kijkje 
nemen in zijn tas.  
 
Wat zit er vooral in de tas?  
 
Er zitten eigenlijk heel veel standaard  
spullen in die bijna iedere leraar wel nodig  
heeft. Zo had meneer Jansen bijvoorbeeld nog een  
stapel met toetsen en een mapje van de laatste  
studiedag.  
Een broodtrommel voor de lunch, etui met  
whiteboard-stiften en een rekenmachine.  
 
Zitten er ook speciale dingen in?  
 
Heel toevallig zat er dit keer een e-reader in, maar die zit er niet elke dag in. 
En een potje Nivea dat hij vergeten was om er terug uit te halen. Toch kwam 
dat potje wel van pas, omdat iemand zich buiten had verbrand en geen 
aftersun bij had, dus mocht die persoon een beetje Nivea lenen. Dus, zoals 
meneer Jansen het zei, was hij de redder in nood.  
 
Is er ook nog iets met een speciale betekenis?  
 
Ja, er is wel iets met een speciale betekenis...  
 
Namelijk de tas zelf. Die heeft hij van zijn moeder  
gekregen toen hij zijn diploma had gehaald op de lerarenopleiding.  
 
Ook zit er een sleutelhanger van SuperMario in want meneer Jansen is dol 
op Nintendo. Maar wees eens eerlijk: wie niet? 
Door Emily Martinet, Redactie FoxPopuli
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Door Kyra de Letter, 3Hb

Lekker naar buiten!
Talent op school!
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Prijsvraag

Op 27 april heeft Zijne Majesteit de Koning zijn verjaardag weer 
mogen vieren. Een mooie gelegenheid voor een prijsvraag in 
twee delen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
De hoofdprijs is, naast eeuwige roem, een Boekenbon-
cadeaukaart van € 25,-.  
Tweede prijs: Boekenbon-cadeaukaart van € 20,-.  
Derde prijs: Boekenbon-cadeaukaart van € 15,-.  
  
Mail je oplossingen (a. én b.) uiterlijk maandag 6 juni a.s. naar 
foxpopuli@reynaert.nl en vermeld naast je oplossingen ook je 
voor-, achternaam en klas.  
 
Succes! 

Hoe oud is Koning Willem-Alexander geworden op 27 
april 2022?  
 
Wat was op 22 maart jl. de gemiddelde leeftijd van alle  
docenten van het Reynaertcollege?   
Rond af op 1 cijfer achter de komma.  

A. 

B. 
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Interview met Mevr. Bryssinck

Wat vindt u leuk aan het vak dat u 
geeft?  
 
Er is onwijs veel over geschiedenis te 
weten! Het maakt niet uit welk 
onderwerp, welke tijd, welk land of 
werelddeel.   
 
Er is altijd wel iets nieuws te leren en 
dat vind ik heel interessant en het 
staat allemaal met elkaar in contact, 
dus elke keer als je iets nieuws leert, 
wordt het plaatje dat je hebt alleen 
maar groter.  

Dat is natuurlijk het letterlijke stukje. Je hebt dan ook nog hoe je 
geschiedenis op school leert: we zijn eigenlijk heel veel bezig zijn met 
vaardigheden, dus wat we of jullie eigenlijk leren bij geschiedenis is: hoe 
kan ik een bron vertrouwen en hoe kan ik een argument maken? Dat zorgt 
er eigenlijk voor dat je een skillsetje krijgt en dat in de echte wereld kan 
gebruiken. Dus je leert, als je dan een keer een discussie hebt, hoe je dan 
een argument kunt maken zodat je de discussie kunt winnen. Want, hé, ik 
hou van discussiëren. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me afvraag, als ik 
iets lees: vertrouw ik dit wel en klopt het wel wat hier staat? Je leert dat je 
toch altijd kritisch naar de wereld kunt kijken. 
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Wat vindt u lastig aan uw werk?  
 
Nakijken, dat is supersaai, maar soms is het wel leuk, want dan krijg ik een 
heel grappig antwoord tussendoor, dat vaak wel fout is... Ik had 
bijvoorbeeld de laatste keer een raar antwoord op de vraag: Wie is de god 
van de oorlog bij de Grieken? De leerling schreef Hitler en dat was natuurlijk 
niet helemaal goed... Maar ja, ik denk nakijken en soms als je een keer een 
conflict hebt met een leerling: dat vind ik natuurlijk ook niet leuk. 

Wat wilde u vroeger worden in plaats van geschiedenisdocent en 
waarom?  
 
Ik wilde ook altijd basisschooljuf worden, dus bijvoorbeeld voor groep vier 
of vijf leek me heel leuk.  

Maar nu met iets oudere kinderen. 
Eigenlijk wilde ik dat worden 
omdat ik gewoon met kinderen wil 
werken. 

Hoe lang geeft u al les?  
 
Nog niet zo heel lang, nog maar 
drie jaar. Ik ben nog maar net 
afgestudeerd. Ik heb eigenlijk ook 
nog maar één jaartje mijn diploma, 
maar toen ik nog aan het studeren 
was, mocht ik wel al lesgeven. Dus 
toen was ik eigenlijk nog niet eens 
echt docent, maar ik mocht wel al 
voor de klas staan. 
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Hoe ziet uw normale lesdag eruit?   
 
Oef, mijn normale lesdag. Heel veel 
aantekeningen, honderd kleine klusjes, 
een mailtje, nog eens iets dat ik moet 
vragen aan meneer Remerij, ik moet nog 
tegen een paar leerlingen zeggen dat ze 
hun werkstuk moeten inleveren. En 
lachen! Ik vind het gewoon belangrijk om 
een beetje plezier te hebben. 

Ja, in het begin, want dan, ja, je moet alles met een korreltje zout nemen 
en ik ben een heel dramatisch en emotioneel docentje. En ik moest in 
het begin echt tegen mezelf zeggen: je moet het van je af laten vallen en 
gewoon plezier hebben. En meestal, als ik boos ben, ben ik niet echt 
boos, tenzij ik natuurlijk echt boos ben. Maar ik vond het vooral lastig 
om te bepalen wanneer ik streng moet zijn en wanneer mogen we 
plezier hebben. 

Vond u het lastig in het begin om les te 
geven?

Wat vindt u van het Reynaertcollege? 
 
Ik vind alle leerlingen heel leuk, wel vind ik dat er minder vaak uitval mag 
zijn, want, ja, we komen natuurlijk naar school om les te geven en te 
krijgen.  
 
Heeft u hobby’s?  
 
Jazeker, ik hou heel erg van lezen. Ik hou ook heel erg van boeken 
kopen. Ik heb thuis ook veel boeken staan... Ik hou ook heel erg van 
koken en reizen en op vakantie gaan vind ik ook heel leuk.  
Door Ann Smolenaers, Esmay Steinkamp en Anouk van vlierberghe. 

Redactieleden FoxPopuli
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Fratsen

Er lopen heel veel talenten rond. Maar 
dat talent kunnen ze niet goed laten 
zien omdat er eigenlijk bijna geen 
talentenshows meer zijn. Er is geen 
Brugklasshow meer en ook geen 
FoxArt. Dat zorgde eigenlijk voor een 
soort van gat in de cultuur. Toen zijn 
de bedenkers van Fratsen gaan 
bedenken wat zij konden betekenen 
voor jongeren die hun talent willen 
laten zien. Toen kwamen ze op het 
idee om een talentenshow door 
jongeren en voor jongeren te maken. 
Ze kwamen op de naam Fratsen omdat 
de jongeren die meedoen eigenlijk een 

beetje uitfratsen wat ze moeten doen en 
hoe alles in zijn werk gaat. Iedereen 
maakte een eigen podiumindeling. En ze 
moesten zelf hun repetitieruimtes en 
tijden regelen. Kortom, het gaat erom dat 
ze het zelf doen en hulp vragen aan 
coaches/trainers waar nodig is, maar 
eigenlijk doen ze het meeste zelf. En de 
avond zat vol zangers, dansers en bands.

We begonnen de avond met een zanger 
genaamd Sem, die goed kon zingen: hij 
begon de avond met een leuk 
openingsliedje. 
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Toen kwam er een drummer, boaz die 
een liedje drumde van Nirvana. Toen 
kwam er een dj genaamd Jurre met een 
goeie remix van ongeveer drie/vier 
liedjes.

Daarna kwam er een singer-songwriter, 
Syleya die twee van haar eigen liedjes 
zong: ze begeleidde zichzelf op gitaar 
en haar liedjes waren zo mooi dat het 
bij bijna iedereen wel echt binnenkwam. 
Toen kwam er een pauze van ongeveer 
vijftien minuutjes (toen draaide dj Jurre 
ook). Na de pauze begonnen we met 
Melitta, onze eigen hoofdredactrice van 
de schoolkrant.

 Ze speelde twee liedjes met haar ukelele en haar stem: 
het waren twee leuke, vrolijke, mooie liedjes. Toen kwam 
de eerste band van de avond genaamd Hawk Eyes: ze 
hadden al een keer eerder op Vestrock opgetreden en 
ze hadden nog even snel een zangeres gevraagd die we 
voor de pauze al hadden gehoord. De band speelde 
twee popnummers met redelijk veel basgitaar erin. Toen 
kwam de volgende band genaamd Ornithion: de band 
speelde maar liefst drie geweldige nummers. Toen kwam 
de laatste act van de avond. Dat was  
nog een band genaamd: Four In Blood. Deze band zat 
vol met basgitaren en drums. Ze hadden drie goeie 
stevige rocknummers.   
 
Kortom, het was een leuke avond vol gezelligheid en 
goede acts.  
Door Ann Smolenaers en Esmay Steinkamp, Redactieleden FoxPopuli

Scan de qr-code  
hierboven of zoek op  
youtube naar Fratsen  
Hulst om Fratsen te  
bekijken!
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Na slapeloze nachten,  
studeren in de nacht,  

kon ik het wel verwachten:  
ik sta weer in de wacht  

  
Na Nederlands en Engels,  

bedrijfseconomie,  
na veel bloed, zweet en tranen,  

weet ik het ff nie  
  

Hoe kom ik aan die uitslag?  
Die pukkels op mijn kin?  

Wat gaat de toekomst brengen?  
Wat geeft het leven zin?  

  
Ik denk aan Oekraïne,  
als ik dat liedje fluit  

Nog meer denk ik aan jou, schat,   
want jij maakte het uit 

Examenstress
Gedicht

Door 007
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Kort interview met minister Dennis Wiersma

Minister van primair en secundair onderwijs Dennis Wiersma bezocht op 23 mei 2022 
onze school, Melitta stelde hem daarom de vraag:  

Hoe bent u van plan het onderwijs in Nederland te verbeteren? 
Scan de qr-code of kijk op onze site bij nieuws 

om zijn antwoord te zien! 

Bij Nieuws verschijnen later ook de andere video's van dit bezoek!
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Oekraïne 

De laatste tijd is het leven in Oekraïne 
verschrikkelijk. Oekraïne en Rusland 
hadden al vanaf 2014 steeds onenigheid 
met elkaar, maar nu blijkt het conflict 
ernstiger te zijn dan ooit. Een tijdje waren 
er al grensincidenten, maar in februari 
2022 brak de oorlog uit. Oekraïense 
families moesten zo snel mogelijk uit de 
oorlogsgebieden geëvacueerd worden. 
Gebouwen werden compleet verwoest door raketten, gebieden werden 
bestookt met bommen, er lagen doden onder het puin of op de stoep. Het is 
een bloedbad. Oekraïne kreeg hulp aangeboden van landen uit de EU, maar 
ook van de Verenigde Staten. Men doneerde geld en er waren zelfs vrijwilligers 
die gingen meevechten

Het begon allemaal rond 2014, met het conflict over de provincie Donbas. In 
de Oost-Oekraïense provincie werden twee volksrepublieken uitgeroepen, 
maar daar was Oekraïne het niet mee eens. Het gebied zou ingedeeld 
worden in Donbas en Loegansk, maar omdat die situatie tot een conflict 
leidde, gingen het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen met elkaar 
de strijd aan. Het werd nog erger toen de Oekraïense president Viktor 
Janoekovytsj werd afgezet. Rusland besloot de Krim te annexeren en het 
Russisch te maken. Daardoor kwam er weer een gewelddadig conflict. Er 
werd wel een wapenstilstand gehouden in 2015, maar daar trokken beide 
partijen zich weinig van aan. 



15 

[Zelensky in oorlogsgebied]. (2022). https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-
zelenskiy-putin-meet-me-peace-talks-donbass-conflict-zone-2021-04-20/

In februari 2022 vertelde Poetin in een 
Russische toespraak dat hij een speciale 
militaire operatie ging uitvoeren om 
Oekraïne te demilitariseren (te ontdoen 
van alles wat militair is). Oekraïne werd 
eerst omsingeld door het Russisch leger 
met als smoes dat deze manoeuvre ter 
bescherming werd uitgevoerd. Vlak 
daarna viel het Russische leger Oekraïne 
binnen en werd Oekraïne zwaar 
aangevallen met kruisraketen, bommen 
en andere militaire gevechtswapens. 

In Rusland zelf hebben de burgers weinig vrijheid van meningsuiting: wie 
protesteerde zou meteen worden opgepakt en gevangengezet. Landen uit de 
EU boden hulp aan door vluchtelingen op te vangen in crisiskampen of door 
militaire hulp in te schakelen. Ook was het mogelijk om als vrijwilliger mee te 
vechten: je kon je op het conflictgebied aansluiten bij het 
vreemdelingenlegioen. Oekraïners blijven zich verzetten, maar Rusland is 
daar echt te sterk voor. De Oekraïners moeten in veiligheid worden gebracht.

Dat had veel gevolgen voor Rusland: een heleboel landen vonden dat wat 
Rusland gedaan had, fout was. De NAVO laat geen landen toe die in een 
gewapend conflict verkeren. Zo werden er sancties tegen Rusland 
uitgeroepen, wat veel financiële schade opleverde.  
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Financial Times. (2022). [Oorlog Rusland-Oekraine]. https://www.ft.com/content/ea9dd3fd-2257-4543-9cdb-ba5de7a005f8. 

Vanaf het begin van de invasie zijn er 
enorm veel vluchtelingen naar andere 
landen gevlucht om daar in 
crisisopvangen te worden 
opgevangen. Men spreekt over de 
snelst groeiende vluchtelingencrisis in 
Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Er vallen dagelijks 
slachtoffers. 

Wij mensen horen elkaar te steunen en niet aan te vallen. Geweld is nooit de 
oplossing om je zin te krijgen. Een goede communicatie begint met luisteren, 
begrip en respect voor andermans mening. Een situatie kan uit de hand lopen, 
maar dan is het niet alleen schadelijk voor jezelf, maar ook voor een ander. Het is 
schadelijk voor iedereen om je heen. Wij horen elkaar te helpen, ook al is het iets 
kleins dat we doen. Ieder klein stukje maakt een verschil.  

Zo kun je bijvoorbeeld meehelpen met een actie: ikzelf heb meegeholpen met een 
schoonmaakactie van een gebouw waarin vluchtelingen zouden worden 
opgevangen. Mevrouw Mangnus kwam met het idee om dat te doen in het 
weekend, zodat we geen schooluren zouden missen. Zo hielpen er zo'n dertig 
kinderen en zo'n tien volwassenen mee met het schoonmaken. Ze leverden 
fantastisch werk!

De oorlog heeft niet alleen invloed op het dagelijks leven in Oekraïne maar ook op 
dat in andere landen: zo zijn olie en gas bijvoorbeeld duurder geworden.
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[Tank in Oekraïne]. (2022). https://www.rtlnieuws.nl/. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5310737/drie-maanden-oorlog-oekraine

Ook kun je bijvoorbeeld geld doneren aan 
GIRO-555 of voedselproducten inzamelen om te 
geven aan stichtingen. Ik stel voor dat we met 
onze school een inzamelactie beginnen voor het 
inzamelen van kleding. Wij kopen zo veel kleding, 
er is vast wel iets in onze kasten dat we niet meer 
dragen of dat te klein is. We kunnen met de hele 
school kleding inzamelen die we zelf niet meer 
gebruiken, maar nog wel bruikbaar is en die dan 
aan stichtingen geven. Die zouden het dan aan de 
gevluchte kinderen kunnen geven, sommige 
hebben weinig/niets bij zich dat ze kunnen 
dragen. Ook is dat niet het grootste probleem: er 
is al een groot tekort aan voeding en onderdak. Zo 
hebben we tenminste iets bijgedragen aan de 
kinderen die het nu nodig hebben. Dat zou beter 
zijn dan je kleding weg te gooien of in de hoek 
van je kast te laten.            

Door Alisar Jlilati, Redactielid FoxPopuli
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