
 

 

Yasja Ligtelijn, 

een oud vmbo-leerlinge van het Sophianum 
studeerde achtereenvolgens aan  het 
Kunsthumaniora in Hasselt en aan de kunstacademie 
in Maastricht. Ze heeft nu een eigen studio Yasja. 

Op de foto zien we haar aan het werk aan een 
prachtige mural op locatie Herle.  

Haar verhaal achter de muurschildering willen we 
jullie zeker niet onthouden: 

 "Het begint bij een tienermeisje, die net als andere 
leerlingen/pubers onzekerheden en een zoektocht 
naar zichzelf ervaart. Ze zit in een hoek, met haar 
armen beschermend om haar benen heen, weg in 
gedachten. Het uitgangspunt van de muurschildering 
is de uitbeelding wat de meeste pubers ervaren: 
onzekerheid, de weg naar de toekomst, het leren, 
het groen en het worden…… 

 

Dit heb ik gedaan door het haar van het meisje wild 
in de wind te zetten en over te laten gaan naar 
natuurlijke vormen. Daarbij vliegen er blaadjes/ 
veerachtige vormen uit haar haren, door de natuur 
heen, over alle muren om een soort rode draad in 
het verhaal te creëren. 

In de muurschildering komen vogels voor die 
wegvliegen: een vorm van vrijheid/het willen  los-
komen; een kameleon die van gedaante verwisselt, 
zoals kinderen van die leeftijd dat ook kunnen doen; 
een wild chaotisch bos, waarin chaos misschien wel 
een bepaalde vorm van ordelijkheid krijgt. Het bos 
eindigt bij een uil: de groei naar wijsheid. De 
muurschildering krijgt frisse, vrolijke, levendige 
kleuren, wat past bij jongeren als doelgroep.  
Maar ook krijgen sommige muren juist sombere 
kleuren. (Deze staan overigens nog niet op de 
tekening, maar is wel al opgezet op de muren, onder 
het stukje dak bij de pilaren.) Daar komt namelijk 
een donker woud met gevaar: paddenstoelen, 
stekende distels en felkleurige vleesetende planten. 
Op de achtergrond kijken strenge kraaien toe. Dit 
gedeelte van de muurschilderingen verwijst naar de 
donkere periodes van pubers. Pijn, onzekerheid, een 
innerlijke zoektocht waar je misschien (nog) niet uit 
kan komen, het verkennen van de harde wereld, 
misschien zelfs wel experimenteren (denk aan 
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verkeerde vrienden/loverboys/drugs...) De kraaien 
lijken op het gevaar op zich, wat eigenlijk juist de 
volwassenen moeten voorstellen; zoals ouders/ 
leraren/begeleiders die willen waarschuwen en 
beschermen. (Pubers in zo'n periode ervaren die 
vaak als een extra last/gevaar, vandaar dat ze zo 
donker worden afgebeeld).  
De paddenstoelen staan symbool voor drugs, drank, 
game-verslavingen, escapisme, experimenteel 
gedrag. De fel gekleurde vleesetende planten als de 
val, zoals vliegjes die worden aangetrokken door de 
prachtige kleuren van de plant en daarna niet meer 
uit de plant kunnen komen en worden verteerd. De 
distels voor harde ervaringen, zoals bijvoorbeeld 
liefdesverdriet of problemen/ruzies thuis of met 
vrienden/vriendinnen. Boven het dak gaat het 
donkere woud over naar frisse/vrolijke/levendige 
bloemen. Dit staat voor het sterker worden van 
donkere tijden, het leren van fouten en ontwikkeling 
en groei." 

We zijn benieuwd naar het eindresultaat dat zeker 
prachtig zal worden. 

 

Maurice Verbunt    

 
wordt met ingang van schooljaar 
2017-2018 de nieuwe teamleider 
op locatie Brandenberg! 

Maurice, we wensen je alvast heel 
veel succes toe met deze nieuwe 
uitdaging! 

 

 

TECHNIEKONDERWIJS ZUID LIMBURG 

Begin dit jaar werd het Techniekcollege Parkstad 
Limburg officieel geopend. Onderstaand een link 
naar het  1e filmpje over de ontwikkelingen binnen 
TOZL.  

https://youtu.be/usO8EI6BfDE 

 

 

Holz goes “stage in het basisonderwijs” 

 
Eind maart bezochten tien collega-leerkrachten 
afkomstig uit de omringende basisscholen de locatie 
Holz. Het thema “Onderwijssoep kook je samen!” 
was de rode draad in een kringgesprek waarbij een 
viertal sectieleiders van locatie Holz mogelijkheden 
en vraagstukken met betrekking tot differentiëren in 
de klas aan de orde stelden. 

In een open en constructieve sfeer werden over en 
weer ideeën en kansen zoals “methodes moet je 
afschaffen” tot “het belang van klassikale instructie” 

https://youtu.be/usO8EI6BfDE
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://brandenberg.bcpl.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/10785-150x200.jpg&imgrefurl=http://brandenberg.bcpl.nl/contact/ons-team/&docid=2uH6O9vVqPNS_M&tbnid=iTyI5gi6u7Wz1M:&vet=10ahUKEwj6kKHrjfTTAhXFD8AKHfU4CnMQMwg2KAswCw..i&w=150&h=200&bih=775&biw=1440&q=maurice verbunt&ved=0ahUKEwj6kKHrjfTTAhXFD8AKHfU4CnMQMwg2KAswCw&iact=mrc&uact=8


 

besproken. De belangrijkste conclusie die  aan het 
eind van de middag gezamenlijk werd getrokken 
luidde: 

Het is in het kader van een doorlopende lijn in 
pedagogische en didactische aanpak van groot 
belang om teamafspraken met betrekking tot de 
lesstructuur per leerlaag te maken. Deze 
conclusie kwam voort uit het onderscheid : PO 
hele week zelfde leerkracht vs VO beperkt aantal 
contacturen per docent/vak. 

Zou het dan toch kunnen kloppen dat wij onze 
nieuwe leerlingen afleren wat zij op de basisschool 
aangeleerd kregen? Om een antwoord op deze vraag 
te kunnen geven, gaan een aantal docenten van de 
locatie Holz op snuffelstage bij de basisscholen. De 
eerste concrete afspraken zijn gemaakt. Wij houden 
jullie op de hoogte! 

De middag werd binnen het thema afgesloten door 
gezamenlijk te koken in de keukens van de afdeling 
Zorg en Welzijn! Aanrader! 

 
5 oktober 2017 Onderwijsdag 

Op 5 oktober is er voor het eerst een gezamenlijke 
onderwijsdag voor alle onderwijsmensen uit het 
voortgezet onderwijs in Parkstad. Alle scholen van 
SVO|PL, LVO en Citaverde zijn dan gesloten, want 
het programma vindt plaats in het Parkstad Limburg 
Theater in Heerlen. Het programma wordt op dit 
moment intensief voorbereid door o.a. een groep 
van 11 docenten. Elke medewerker wordt in de 
gelegenheid gesteld om een geheel eigen route op 
maat te volgen. Nog voor de zomervakantie zal het 
programma bekend worden gemaakt. Er zijn 
keynotes, workshops, veel doe-activiteiten en er zal 

ook alle ruimte zijn om in een informele sfeer te 
netwerken, collega’s te ontmoeten en good practice 
uit te wisselen. Ook is er een cultureel programma 
en voor de inwendige mens wordt gezorgd…… wordt 
vervolgd……. 
 

Afsluiting schooljaar 13 juni 2017 

BcPL, Nieuwe Thermen en Techniekcollege  
 
Het is intussen traditie geworden. Aan het eind 
van het schooljaar worden alle medewerkers 
van het BcPL, de Nieuwe Thermen en het 
Techniekcollege uitgenodigd om deel te nemen 
aan een workshop die collega’s voor hen 
organiseren. Dit jaar zijn voor het eerst ook de 
LVO collega’s die bij het Techniekcollege werken 
hiervoor uitgenodigd. 
Er kon een keuze worden gemaakt uit 19 
verschillende workshops:  sportief, culinair of  
op creatief gebied was er voor iedereen wel iets 
passends bij. Met een frietje, snack en een 
heerlijk drankje werd de middag afgesloten bij 
de gastlocatie Herle. 
Aan iedereen die zich heeft ingezet om deze 
middag weer tot een succes te maken, heel veel 
dank! Zonder jullie zou er immers geen 
workshopmiddag zijn. 
 
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de middag zijn 
door Bert Bosch  in een web album geplaatst. 
Dit is niet openbaar, maar  uitsluitend via  
onderstaande link te bekijken.  
https://myalbum.com/album/5iPMO9JapXHB 

Onderstaand een kleine impressie: 

https://myalbum.com/album/5iPMO9JapXHB


 

    
 

 
 
 
 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


