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Regionaal 7

Haarlem en
omgeving

Heemstede ✱ Het college van
Heemstede verwacht op korte ter-
mijn met een voorstel voor de Belvé-
dère te kunnen komen. Momenteel
wordt hierover nagedacht, meldt
wethouder Nicole Mulder. 
,,We willen zoveel mogelijk tege-
moet komen aan de wensen van de
schenker en het bespreken met de
gemeenteraad.’’

De gemeente Heemstede heeft een
half miljoen euro ontvangen voor de
herbouw van het veertien meter ho-
ge uitkijkpunt in het wandelbos
Groenendaal. 
De schenking is afkomstig van broer
en (overleden) zus Bids uit Heemste-
de. 
Zij bezochten van jongs af aan veel-
vuldig het Groenendaalse bos. In de
jaren 60 raakte het gebouw verwaar-
loosd en werd het gesloopt.

Binnenkort voorstel Belvédère
Guusje Tromp

Heemstede ✱ Burgemeester
Astrid Nienhuis van Heemste-
de hoopt rond 8 maart de prijs
rond het 100-jarig bestaan van
het actief vrouwenkiesrecht te
lanceren. De onderscheiding
is voor een inwoonster die
zich maatschappelijk verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de

emancipatie en de verbetering
van de positie van vrouwen in
Heemstede. De raad stemde
vorig jaar in met een motie
van de PvdA. De prijs op 8
maart al uitreiken is te kort
dag, aldus Nienhuis. ,,We zijn
druk bezig maar er moet ook
gelegenheid zijn om vrouwen
te nomineren en een jury te
formeren.’’

Lancering emancipatieprijs
Guusje Tromp

Het besluit van de school om het
schoolrooster zo te veranderen dat
huiswerk niet meer nodig is, moet
ervoor zorgen dat alle leerlingen
van de school gelijke kansen heb-
ben. De laatste jaren wordt duidelijk
dat de tweedeling in het onderwijs
groeit, doordat ouders die het kun-
nen betalen hun kinderen buiten
schooltijd extra begeleiding geven.
De eerste resultaten op haar school
zijn positief, ziet Smits-Jansen. ,,We
hebben voor de zomervakantie tij-
dens de laatste weken van het
schooljaar al proefgedraaid in de
klassen een tot en met drie. We za-
gen toen al dat de resultaten van de
derde klas in de vierde schoolexa-
menweek beter waren dan voor-
gaande jaren. Die trend zien we dit
jaar bij de toetsen weer terug.”
Leerlingen van HBM (voorheen
Haemstede Barger Mavo) hebben nu
naast de langere lesuren flex-uren
waarin ze aan hun huiswerk kun-
nen werken. ,,We noemen het geen
huiswerk meer, maar schoolwerk.
We hebben er vijftien ingepland in
de week, waarvan de leerlingen ge-

bruik maken om aan hun school-
werk te gaan. Leerlingen moeten
tien flex-uren benutten. We hebben
drie typen flex-uren: stilte-uren,

werk-uren en vakbegeleidings-uren
waarbij leerlingen bij een vakleraar
om extra hulp kunnen vragen.”
Voor Riven van Lierop, die in de eer-

ste klas zit, heeft het huiswerkvrije
rooster alleen maar voordelen. ,,Ik
kreeg op de basisschool vanaf groep
zes huiswerk, maar dat maakte ik

vaak niet. Sporten of met vrienden
afspreken vond ik belangrijker dan
huiswerk maken. Nu moet ik wel en
dat helpt. Ik zie ook dat ik goed
vooruit ga. Ik heb veel moeite met
Engels en dat gaat nu beter. Bij aard-
rijkskunde is het helemaal duide-
lijk, dat waren eerst zesjes en nu
haal ik negens en tienen.”
Zijn moeder moest er even aan wen-
nen dat haar zoon geen huiswerk
had. ,,Ze vroeg steeds of ik mijn
huiswerk niet was vergeten mee te
nemen. Maar dat hoeft niet meer,
dat heb ik op school al gedaan.”

Wennen
Voor de leerlingen uit de hogere ja-
ren en de docenten was het even
wennen, weet Smits-Jansen. ,,De
langere lesuren vragen om een an-
dere opbouw en voldoende afwisse-
ling van de stof om de aandacht vast
te houden. We besteden ook veel
aandacht aan manieren waarop leer-
lingen leren om te kijken wat werkt
voor welke vakken. Daarnaast moe-
ten we als docenten ook opletten dat
er tijdens de flex-uren echt wordt
gewerkt.”
Leerlingen uit de hogere klassen
moesten zich ook aanpassen. ,,Zij
hadden er niet voor gekozen om
naar een huiswerkvrije school te
gaan, maar ze zien nu dat het werkt.
Als ze met een vraag zitten, dan wor-
den ze nu sneller geholpen en ze
hebben geen excuus meer dat ze
hun huiswerk niet hebben ge-
maakt.”

Half jaar huiswerkvrij op HBM laat goede resultaten zien

’Nu moet ik wel en dat helpt’
Annemieke Windt

Heemstede ✱ Minder strijd thuis
over huiswerk, meer tijd om door te
pakken tijdens de lessen en betere
resultaten van de leerlingen bij toet-
sen. Na een klein halfjaar ziet direc-
teur Mattie Smits-Jansen van HBM
in Heemstede de effecten van het
huiswerkvrije programma van de
school.

Riven van Lierop, leerling uit de eerste klas van HBM in Heemstede. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

De prijs zet mensen die zich inzet-
ten om cultureel erfgoed te behou-
den en te versterken, in het zonne-
tje, vertelt HVHB-voorzitter Jaap
Verschoor. ,,We merken ook dat het
gewaardeerd wordt door de geno-
mineerden en winnaars. De prijs
heeft nog niet de prestige van een
Lieven de Key Penning, maar het be-
gint wel rond te zingen. Heemstede
en Bennebroek zijn natuurlijk klei-
ner dus het aanbod is dat ook, maar
toch hebben we elk jaar hele mooie
kandidaten.’’
Initiatiefnemer van de prijs was

Marc de Bruijn, secretaris van de ju-
ry en oud-bestuurslid. In de nieuw-
ste HeerlijkHeden vertelt hij dat in
2015 de honderdste geboortedag van
burgemeester van Lennep zou zijn,
een man waar De Bruijn veel waar-
dering voor heeft. De vereniging
had net een legaat gekregen. ,,We
hebben het geld toen direct deze

mooie bestemming gegeven.’’
Vorig jaar waren Heemstedenaar
Hans Krol, het Noord-Hollands Ar-
chief en de stichting Behoud Lucia-
klooster de kandidaten voor de erf-
goedprijs. Krol vanwege zijn weblog
Librariana, waarop veel te vinden is
over de geschiedenis van Heemstede
en Bennebroek. Het Noord-Hol-

lands Archief had alle raadsnotulen
van Heemstede van 1907 tot 1990 ge-
digitaliseerd en voorzien van een
zoekfunctie. En De stichting tot be-
houd van het Luciaklooster bewees
volgens de jury wat met de onver-
moeibare inzet van inwoners kan
worden bereikt. Laatstgenoemde
won de erfgoedprijs. De penning

voor 2019 is de vierde uit de serie die
Christine van der Velden voor de
HVHB ontwierp.
De kandidaat kan een persoon, or-
ganisatie of vereniging zijn Ook een
speciale gebeurtenis, een boek, een
renovatie van een pand of een kunst-
werk kan in aanmerking komen.
Het project of initiatief moet in 2018
zijn voltooid of uitgevoerd. 
Suggesties voor kandidaten moeten
met een korte beschrijving en moti-
vatie uiterlijk 28 februari worden
gemaild naar m.de.bruijn49@
kpnplanet.nl. De jury beoordeelt al-
le inzendingen en maakt op 30
maart de drie genomineerden be-
kend. De prijs wordt tijdens de voor-
jaarsbijeenkomst op 6 juni uitge-
reikt.

Prijs zet cultureel erfgoed in de spotlights

De Heemsteedse kunstenares Christine van der Velden heeft ook dit jaar de penning ontworpen. FOTO THEO OUT

Guusje Tromp
g.tromp@hollandmediacombinatie.nl

Heemstede ✱ Voor de vijfde keer
wordt de Burgemeester David Eliza
van Lennep Erfgoedprijs uitgereikt.
Met deze prijs wil de Historische
Vereniging Heemstede Bennebroek
een stimulans geven aan initiatie-
ven op het gebied van cultureel erf-
goed in Heemstede en Bennebroek.
Iedereen kan een kandidaat voor-
dragen.

Historische
vereniging zoekt
kandidaten


