Jaarverslag activiteiten 2014-2015
Een nieuw schooljaar betekent nieuwe leerlingen en de daarbij behorende
activiteiten. De nieuwe eersteklassers maakten kennis met elkaar op het
brugklaskamp in Soest. Ze deden spelletjes, leerden hoe ze hun rooster moesten
lezen en maakten kennis met elkaar en de docenten. Na drie dagen kwamen de
bussen met vermoeide, maar enthousiaste leerlingen, inmiddels echte eersteklassers
weer voorrijden. Voor klas 2 startte het schooljaar met de doedagen, een dag met
buitensportactiviteiten en een dag met workshops en klas 3 ging als vanouds op
survival naar de Ardennen.
Een belangrijke activiteit in klas 4 zijn de uitwisselingen. De leerlingen met Frans of
Duits in hun profiel brengen jaarlijks een bezoek aan onze partnerscholen. De school
in Rennes (Frankrijk) is al jaren een betrouwbare partner voor onze leerlingen die
Frans volgen. De school in Krefeld is dat voor onze leerlingen met Duits in hun
profiel. De leerlingen volgden lessen op hun partnerschool en maakten uitstapjes. Er
volgde natuurlijk ook een tegenbezoek aan Sorghvliet.
Een twintigtal leerlingen maakte de reis naar Minnetonka. (USA). Wat een ervaring.
In juni kwamen de leerlingen uit Amerika naar Nederland. Ze fietsten door de duinen,
maakten kennis met Van Gogh en Panorama Mesdag en aten voor het eerst in hun
leven bitterballen.
Voor de leerlingen die geen Frans of Duits in hun profiel hebben, organiseerden we
een reis naar Londen. De leerlingen hebben vooral lopend kennis gemaakt met vele
delen van deze prachtige stad.
De vijfde klas ging naar Rome. Het concept om de groep op te delen in kleinere
groepen bevalt nog steeds uitstekend. De sfeer was prima, de accommodaties in
orde en de leerlingen hebben kunnen genieten van al het oude en nieuwe in Rome.
Het leerlingenbestuur was actief en organiseerde allerlei activiteiten, zoals de
jaarlijkse sport- en cultuurdagen. We hadden schoolfeesten op diverse locaties en
een galadiner voor de vijfde- en zesdeklassers in een gezellig restaurant in het
centrum van de stad.
De slogan van onze school luidt: ‘Op Sorghvliet gebeurt meer’. Wat gebeurde er zoal
meer? Een groot aantal leerlingen volgde lessen Cambridge Engels om opgeleid te
worden voor het internationale examen. De voorbereidingen waren zodanig, dat alle
leerlingen voor dit examen slaagden. Bij Frans werden de leerlingen voorbereid op
het DELF-examen. Een groot aantal leerlingen is nu in het bezit van het DELFcertificaat en ook bij Duits werd er gewerkt voor een internationaal diploma: het
Goethe-certificaat.
Veel leerlingen houden van debatteren en doen dat behalve bij de lessen Nederlands
ook door deel te nemen aan buiten de school georganiseerde debatwedstrijden zoals
het Lagerhuisdebat of het intergymnasiaal debattoernooi .
Al vele jaren doet een delegatie van Sorghvliet mee aan de Munish en samen met
3500 leerlingen uit alle delen van de wereld aan de THIMUN (The Hague Model
United Nations). Ook dit schooljaar was Sorghvliet met een groep leerlingen

aanwezig op beide evenementen. Ook deelname aan Hagamun mag niet ontbreken
op dit lijstje.
De sportsectie was actief in de organisatie van de sportdagen voor de verschillende
leerjaren, de interscholaire volleybal- en basketbaltoernooien, de geweldige skireis
en het traditionele tennistoernooi aan het eind van de cursus. De zesdeklassers
namen deel aan het sport-keuzeprogramma. De leerlingen konden kiezen uit een
gevarieerd programma met onder meer surfen, fitnessen en golfsurfen. Na de laatste
toetsweek ging nog een groep van vijftig leerlingen zeilen in Friesland.
De Christelijke identiteit van de school zorgde regelmatig voor allerlei extra’s. Wij
vierden met alle leerlingen Kerst en Pasen. Ieder jaar krijgen de leerlingen in woord
en geluid het verhaal te horen dat past bij de diverse feestdagen. De paaswijding
stond in het teken van de vluchtelingen. In diverse leerjaren vertelden vluchtelingen
hun verhaal. Tijdens de wijding werd een toneelstuk opgevoerd met als thema: ‘Stap
eens in de schoenen van een ander.’
Ook tijdens de jaarlijkse Jom Hasjoa-bijeenkomst in de Kloosterkerk, georganiseerd
door vertegenwoordigers van alle gezindten, speelden onze leerlingen een rol. Zij
staken kaarsen aan voor de slachtoffers van de Holocaust en lazen teksten voor. De
herdenking werd voorbereid in de godsdienstlessen.
Opnieuw zamelden we geld in voor een project. Dit jaar stond de inzameling in het
teken van kinderen in Peru voor wie het bijna onmogelijk is naar school te gaan. De
leerlingen organiseerden een benefietfeest, een loterij en verkochten t-shirts
In klas 2 volgden de leerlingen gedurende twee dagen het project ‘Kleurrijk Den
Haag’. Ze kregen les over de verschillende godsdiensten, bezochten de joodse wijk,
de moskee in de Wagenstraat en de Haagse markt aan de Herman Costerstraat.
Er waren ook nog extra activiteiten verbonden aan de vaklessen. Leerlingen
bezochten musea (Museon, Gemeentemuseum, Naturalis, Corpus etc.) en deden
mee aan diverse Olympiades op bèta-gebied.
Voor klas 1 was er de biologie-excursie naar Blijdorp en de Duitse markt
georganiseerd door de secties Duits en aardrijkskunde. De eersteklassers
presenteren tijdens deze markt hun reisgids over een bekende stad of belangrijk
gebied in Duitsland en tonen de lokale producten.
Aan het eind van het schooljaar konden de eersteklassers laten zien hoeveel ze in
een jaar geleerd hadden bij het vak Engels door in kleine groepjes
toneelvoorstellingen te geven voor de ouders. Verrassend te zien hoe gevorderd ze
waren in het spreken in het openbaar.
Klas 3 bezocht Ieper. Voorafgaand aan deze excursie was er in de geschiedenisles
aandacht besteed aan het ontstaan en het verloop van de Eerste Wereldoorlog. De
leerlingen bezochten diverse begraafplaatsen en woonden The Last Post bij die elke
avond om 20.00 uur klinkt onder de Menenpoort.
De vierdeklassers regelden zelf in hun vrije tijd hun Maatschappelijke Stage. Ze
hielpen in buurthuizen, bij de CPC en bij andere activiteiten waar vrijwilligers hard
nodig zijn.
De biologen van klas 5 deden drie dagen lang veldwerk op de Wadden. De
Zesdeklasdag, elk jaar een hoogtepunt voor alle leerlingen van klas 6, stond dit jaar

in het teken van het misdaad en straf. In het Filmhuis werden verschillende lezingen
gegeven door professionals. Zo was er een lezing van een advocaat over de
gevolgen van gevangenisstraf en werd de andere kant belicht door een rechter die
gevangenisstraf oplegt. ‘s Avonds debatteerden onze leerlingen met de gastsprekers
over recht en onrecht en misdaad en straf.
Sorghvliet is aangesloten bij een aantal onderwijskundige projecten. Zo verzorgen wij
als Universumschool veel activiteiten voor de beta’s (bv. via Jet-net) en een groot
aantal leerlingen uit klas 5 wist zich een plaats te verwerven bij PreUniversity College
van de Universiteit van Leiden, waardoor zij in hun vijfde en zesde leerjaar een
dagdeel per week mochten studeren aan de Universiteit en aldaar onder
professionele begeleiding hun scriptie mochten schrijven. De Technische Universiteit
Delft en de universiteit Leiden verwelkomde een aantal vijfdeklassers voor het
Lapptop-project. De leerlingen die hiervoor geselecteerd worden, kunnen zo vast
kennis maken met verschillende onderdelen van een (technische) studie.
Voor de echt slimme leerlingen uit de onderbouw kent Sorghvliet sinds een aantal
jaar het gymnasium plus-programma. Leerlingen kunnen kiezen voor Chinees of voor
het volgen van een vak in de bovenbouw. De echte bollebozen op wiskundig gebied
krijgen wiskunde in de Wiskunde Olympiade Klas. Zij leren zich zo goed voor te
bereiden op de Wiskunde Olympiade. Een aantal leerlingen heeft afgelopen
schooljaar zelfs eindexamen gedaan in een vak dat zij volgden met
bovenbouwleerlingen. Tijdens de diploma-uitreiking werden zij daarvoor beloond met
een certificaat.
Kortom, deze greep uit de vele activiteiten laten zien dat er op Sorghvliet
daadwerkelijk meer gebeurt dan alleen lesgeven!

