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=========================================================================== 
 
Scan welbevinden leerlingen 
 
Iedere leerling kan vanaf maandag 7 juni jl. weer elke dag zijn of haar lessen op school 
volgen. Het is leuk om alle klasgenoten en docenten dagelijks weer aan het werk te kunnen zien 
op school!  
 
Het is echter ook een hele overgang van kleine groepjes leerlingen in de klas en lessen thuis van 
achter je laptop naar dagelijks les met de hele klas. Daarom willen we graag weten hoe het op 
dit moment met onze leerlingen gaat en in kaart brengen voor welke zaken er extra aandacht 
nodig is. 
Komende week zetten we daarom een scan uit onder alle leerlingen met een aantal korte 
vragen zodat wij een beter beeld krijgen van hoe het op dit moment gaat met onze leerlingen. 
Denk daarbij aan vragen over bijvoorbeeld concentratie in de les en motivatie voor school. 
 
Bij voorbaat dank voor het invullen. 
 
Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo 
 
=========================================================================== 
 

Soms gooit het leven je zwabberballen … 

De leerlingen van klas H4c kregen een gastles 
van oud-profvoetballer Imad Najah. Onlangs 
kwam ik op LinkedIn in contact met Najah. Hij 
vertelde dat hij in de toekomst vaker zijn 
verhaal aan jongeren zou willen vertellen. Het 
leek me meteen een goed idee om hem uit te 
nodigen op De Breul. Een dergelijke gastles 
past namelijk goed binnen de visie van De 
Breul ‘de leerlingen de wereld in, de wereld de 
school in’. Voor de leerlingen van H4c was het 
en boeiende gastles. Najah sprak over 
thema’s als vervolgopleidingen en het beroep: 
thema’s die goed aansluiten op het 
programma van havo-4.   
            Imad Najah in witte kleding    
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Daarnaast kon Najah op een hele inspirerende manier vertellen over het omgaan met 
tegenslagen. Najah heeft op jonge leeftijd namelijk veel meegemaakt. Op 9-jarige leeftijd 
kwam hij in de jeugdopleiding van PSV Eindhoven terecht. Hij haalde het eerste elftal, maar 
besloot daarna naar RKC Waalwijk te gaan. Ondertussen speelde hij voor jeugdelftallen van 
zowel Nederland als Marokko. Een slepende knieblessure maakte voortijdig een einde aan zijn 
voetbalcarrière. Hij vertelde dat het moeilijk was om dit te accepteren. Op televisie ziet hij 
bijvoorbeeld ook tijdens dit EK spelers met wie hij in het verleden heeft gevoetbald. Hij kan hier 
tegenwoordig beter mee omgaan door het besef dat hij als persoon is gegroeid, juist door het 
inzicht dat hij meer is dan alleen een voetballer. Tegenwoordig werkt hij als scout bij Vitesse. 
Daarnaast voetbalt hij voor de hoofdklasser D.H.S.C. in Utrecht. 

Hij sloot de gastles af met de opmerking ‘dat het leven soms zwabberballen gooit’: 
onverwachte gebeurtenissen die in eerste instantie moeilijk zijn, maar die wel kunnen leiden tot 
groei. Uit de vragen en opmerkingen van de leerlingen bleek dat elke leerling weer iets anders 
uit zijn verhaal haalt. Een verhaal over het waarmaken van dromen, en het groeien als persoon. 
Een mooie boodschap, zo aan de vooravond van het EK voetbal…. 

Mustapha Esadik, docent 

=========================================================================== 
 
Resultaten tevredenheidsonderzoeken 
 
In de afgelopen maanden zijn de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken van ouders en leerlingen  
afgenomen. In de week van 5 juli zullen we een terugkoppeling geven van de resultaten. 
 
Marit van Daal, teamleider vwo 5-6 
 


