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Museum Kennemerland op zoek
naar eet- en tafelcultuur
Beverwijk ! Museum Kennemerland zoekt mensen die kunnen vertellen over eten en eetgewoontes, vroeger en nu. Het
is bedoeld voor een tentoonstelling die is gepland vanaf
half juni. De werktitel is ’Aan tafel’, over de ontwikkeling van
tafelcultuur/eetcultuur, onder
andere in deze regio.
Wat werd er gegeten?, zijn er
specifieke gerechten die alleen
in Noord-Holland of in de regio
gegeten werden? Was er een
verschil in wat er op tafel kwam
bij arme en rijke gezinnen? Hoe
werd de tafel gedekt?, wat is er
in de loop der tijd veranderd
aan het ’tafelen’ en onze eetgewoontes? Objecten uit de eigen
collectie van het museum worden tentoongesteld, zoals ’Basalt ware’: in de 19e eeuw dronk
men in betere kringen tijdens
de rouwperiode thee uit een
zwart servies.
De expo brengt verhalen en
gewoontes over het tafelen
thuis. Was er bijvoorbeeld een
gerecht dat alleen in het eigen
gezin bereid werd, een specialiteit van moeder of oma of een
typisch streekgerecht? Was er
een zondags servies? Had ieder

Expositie met
verhalen en
gewoontes over
tafelen
kind een eigen bordje, bestek
en beker? Wat betreft het heden: door corona zijn we veel
meer aan huis gebonden. Dit
kan betekenen dat er anders of
lekkerder wordt gegeten, of dat
het juist nu nog lastiger is om
alle monden te voeden.

Interviews
Het museum neemt - coronaproof - interviews af en legt
vast ’op band’ en/of film. Ingekorte versies van ongeveer vijf
minuten zijn straks ter plekke
te zien en horen. De volledige
interviews worden overigens
bewaard, als onderdeel van de
collectie mondelinge geschiedenis. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ton van
Weel, via 06-20407567 of agfvanweel@kpnmail.nl.
Ton de Lange

Bulten Sneeuw smelt rap weg

Het Kennemer College aan de Plesmanweg-Van Riemsdijklaan.

Beroepsgericht heeft
voldoende te pakken
Koen van Eijk

k.van.eijk@mediahuis.nl

Heemskerk ! Het Kennemer College Beroepsgericht heeft van de
onderwijsinspectie een voldoende gekregen. Twee jaar geleden
was de beoordeling nog onvoldoende. Er is de afgelopen twee
jaar veel verbeterd op school, beaamt de inspectie.

Beverwijk ! Zo snel als het viel, zo snel smelt het ook weer weg. Vorige
week moest aannemer Denneman er nog aan te pas komen om met een
shovel het centrum van Beverwijk sneeuwvrij te maken.
Denneman tilde en schoof de sneeuw op hopen die veranderden in enorme witte bergen. Vooral bij het NS-station waren ze uitgegroeid tot een
soort skipistes.
De afgelopen dagen zijn de hopen geslonken tot bescheiden heuvels.
Maar de dooi heeft nog flink wat werk te doen voordat alle papsneeuw in
de vorm van water uiteindelijk in het riool is weggespoeld.
KOEN VAN EIJK
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Op de vmbo-school (kader/beroeps)
had de onderwijsinspectie in 2019
stevige kritiek. De veiligheid op
school en de kwaliteit van het onderwijs waren onder de maat.
Onder meer speelde de Zweedse
onderwijsvisie
’Kunskapsskolan’
daarin een rol. Dit systeem van ’gepersonaliseerd leren’ gaat uit van
een grote mate van zelfstandigheid
van de leerlingen. Ze krijgen een
korte uitleg en gaan vervolgens zelfstandig en in groepjes aan de slag.
„Kunskapsskolan is op zich een
mooie gedachtegang, het paste alleen niet goed bij de doelgroep. De
vrijheid ging te ver”, zegt de nieuwe
teamleider onderbouw Irene Mols.
Van het systeem werd afscheid genomen. „Onze leerlingen hebben meer
sturing nodig. Ze kunnen nog wel
zelf keuzes maken, maar meer besloten keuzes. We zien dat dat beter
werkt.”

Bevoegd
Het twintigminutenrooster is losgelaten en vervangen door een zestigminutenrooster. Dat wil zeggen ’gewoon’ een uur lang les onder begeleiding van een vakdocent. De
school heeft ervoor gezorgd dat alle
docenten inmiddels bevoegd zijn of
in opleiding zijn richting bevoegdheid.
Mols: „We hebben nieuwe docenten aangetrokken en van anderen afscheid genomen. Er is teamgeest
ontstaan.”

Dat merkt ook bestuurder Willem
Baumfalk van onderwijskoepel
SVOK, waar het Kennemer College
onderdeel van is. Hij spreekt van
’rust, reinheid en regelmaat’ op
school. „Een van onze docenten
heeft voor kinderen uit groep 8 die
belangstelling voor de school hebben, een goodiebag in elkaar gezet,
waarmee je aan de hand van een
filmpje thuis zelf iets in elkaar kunt
zetten. Dat vind ik hartverwarmend.”

Pakketjes
Mols: „Docenten meldden zich zelf
aan om de pakketjes rond te brengen naar zeventig leerlingen. Dat
had ik anderhalf jaar geleden echt
niet hoeven voorstellen.”
Op school is werk gemaakt van
het mentoraat. Wat er in mentoruren gebeurt, is vastgelegd en is in elke klas gelijk met een doorlopende
leerlijn van klas 1 tot en met het examenjaar. Leerlingen ’leren er leren’,
ze leren er plannen en kunnen er terecht met kwesties die spelen in de
klas. Zijn er problemen onderling?
Met de mentor worden ze besproken en eventueel in samenspraak
met de ouders opgelost.

Groepjes
De 15-jarige Marit Willems (derde
jaar kader) ervaart dat de sfeer op
school is verbeterd. „Voorheen had
je allemaal groepjes. Als je buiten
zo’n groepje viel, had je geen vrienden. Ik had daar gelukkig geen last
van, maar er waren leerlingen die er
buiten vielen. Nu heb je je eigen klas
en maak je sneller vrienden. Het is
meer één geheel in plaats van vijf
minuten uitleg en daarna zelfstandig werken. Ruzie is er bijna niet en
als het toch gebeurt, zit de school er
meteen bovenop.”
Mols: „We hebben echt werk gemaakt van de veiligheid. Om te beginnen door het gebouw aan te passen. Donkere hoeken hebben we afgeschermd. De hoofdingang is afge-

sloten. Leerlingen hebben een eigen
ingang. Gasten moeten aanbellen,
jongeren die niet op onze school zitten, kunnen niet zomaar naar binnen. Daarnaast hebben we een veiligheidscoördinator die snel ingrijpt in het geval er wél iets gebeurt. Die neemt contact op met de
ouders en houdt het klein. Zo is het
alweer over voordat het begonnen
is.”

Tevreden
De inspectie is tevreden, zo blijkt uit
de rapportage: ’De veiligheid op
school is sterk verbeterd. De school
zorgt ervoor dat veiligheidsincidenten zoveel mogelijk worden voorkomen’.
Toch een puntje van kritiek van de
inspectie: ’De school moet meer aandacht besteden aan taalachterstanden’. Mols: „We zijn er al mee bezig.
Ook dat gaan we in orde maken.”
Baumfalk: „Ik ben blij dat we na
anderhalf jaar keihard werken nu
op dit punt staan. Beverwijk en
Heemskerk hebben een mooi grote
vmbo-school waar we met zijn allen
trots op kunnen zijn.”
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Fusieschool

Het Kennemer College in
Heemskerk en Beverwijk is een
fusie van het Augustinus
College, het Berlingh College,
het Maarten van Heemskerck
college, het Baandert College
en het Tender College.
Kennemer College
Beroepsgericht is een van de
onderdelen. Verder zijn er de
mavo, havo/vwo en de
praktijkschool.

