
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  孔子课堂 RLW Confucius Classroom  

Van de Redactie 
Na lange tijd weer een uitgave Nieuws over het vak Chinees. Door corona verliep alles 
anders. Geen China-reis, geen uitstapjes naar Chinatown of culturele uitstapjes voor het 
vak Chinees. Toch waren er een paar hoogtepunten, vandaar op de valreep deze 11e 
Nieuws. In dit nummer komen mijn leerlingen uit 3V, 4V en 5V aan het woord over de 
online uitwisseling die zij deden. Via het Sino-Dutch Talent programma leerden zij samen 
met leerlingen van onze partnerschool Fujian Tong An Nr 1 over het schoolleven en vrije 
tijdsbesteding in China en Nederland, maar ook over culturele verschillen en stereotypen. 
Dit gebeurde door middel van lessen en mailcontact. We volgden een les Engels in China 
via Zoom en de Chinese leerlingen volgden er een bij ons (veel dank, mevrouw 
Haasnoot!). Iedere leerling kreeg een of twee Chinese buddy’s waarmee gemaild werd. 
Soms bleek dat moeilijk: Chinese leerlingen hebben veel te doen voor school en mogen 
alleen in het weekend hun mobiel gebruiken. Toch werden er vriendschappen gevormd 
en hopen veel leerlingen op een live ontmoeting in de nabije toekomst, als het allemaal 
weer kan.  
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Hoogtepunten van het schooljaar 2020-21. 
 
In december 2020, vlak voor de lockdown, kwam Michiel Ebbing in de les Chinees zijn 
documentaire Tao - Fighting for Football in China laten zien en over voetbal in China vertellen.  
 

                            
 
Lange tijd mochten er geen HSK examens gehouden worden. HSK is een internationaal erkend 
examen van de Chinese overheid waarbij de lees-en luistervaardigheid van het Chinees getest 
wordt. Op 12 april deden onze 3V, 4V, 5V en 6V leerlingen op school HSK 1 en 2 examen. De 
voorbereiding  - ten tijde van ‘hybride lesgeven’ - was niet gemakkelijk. Toch slaagden gelukkig de 
meeste leerlingen.  
 
In juni, vlak voor de toetsweek, kwam Maaike de Wijs voor alle leerlingen Chinees een taiji (tàijí, 
太极) les geven. Met hernieuwde energie konden de leerlingen de toetsen doen, zoals een 
spreekvaardigheidstoets Chinees (vorig jaar vanwege corona overgeslagen).  
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Noemenswaardig is ook dat dit jaar in 4V en 5V gewerkt werd met het Chinees Cultuurplein.nl. 
Een kenniswebsite over China en de Chinese cultuur, gemaakt met een LOF-subsidie van OCW,  
door mevrouw Tates en meneer van Benten, samen met andere docenten Chinees en 
Geschiedenis. Neem gerust een kijkje op: Chinees Cultuurplein | Kenniswebsite over China voor het 
onderwijs.  
 
Last but not least de 13 leerlingen Chinees van 6V slaagden voor hun eindexamen, allen met 
een voldoende (vaak een 7, zelfs twee een 8!) voor het vak Chinees. In het nieuwe schooljaar 
zullen 29 leerlingen in de tweede klas met Chinees beginnen; zoals gebruikelijk zullen er twee 
klassen gevormd worden. Fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 再见！ 
 
En dan nu de Online uitwisseling!  
  
‘In Nederland zijn wij altijd duidelijk, en zeggen waar iets op staat. In China maken ze een hele 
omweg om hun mening te uiten.’ Mauro, 4V.  
‘Mijn buddy had geen broers of zussen, dit komt omdat ze in China de eenkindpolitiek gehad 
hebben.’ Sam, 3V. 
‘Mijn buddy’s hebben dezelfde cultuurshock gehad als ik: toen ik het had over onze schooltijden  
en dat onze pauze maar 30 minuten is, waren zij in shock: hoe moest je slapen en eten in die tijd?’ 
Jurre, 3V. 
‘Mijn buddy Dina heeft les op een campus en is van vroeg tot heel laat (meestal wel 10 uur ‘s 
avonds) met school bezig.‘ Caroline, 3V.  
‘Mijn buddy’s goal is haar cijfers omhoog te krijgen om over een paar jaar naar een goede 
universiteit te gaan.’, Sofie, 3V.  
‘Het is een ding om te leren in een les hoe het leven in China er ongeveer uitziet, maar het is 
leuker en beter om direct contact te hebben met iemand die in China woont.’ Serkan, 5V.  
‘Hun school is vele malen strenger dan het RLW: zo is de school volledig gericht op dat leerlingen 
hun gaokao (高考) halen.’ Gijs v.B., 5V.  
‘Als ik eerlijk ben, had ik best wel een vooroordeel over Chinese leerlingen: hardwerkend, enig 
kind, strenge ouders, kijkt anime en is serieus. Dabbie is geen enig kind, ze werkt hard maar is 
niet altijd serieus, ze heeft een aardige en grappige klas, ik merkte dat ook toen ik de Zoom les 
volgde. De sfeer was meer ontspannen dan ik had verwacht. Wat mij verbaasde was dat zij wel 
altijd over ‘mijn mooie school’, ‘mijn mooie stad Tong’an’ sprak. Ik heb geleerd dat stereotypen niet 
altijd waar zijn.’ Henriëtte, 4V.   

                            
 

 
                    
 
 
 
 

Minjing haar dagindeling. Wat mij opviel was 
dat haar dag tot op de minuut is ingepland. 
Dit in tegenstelling tot mijn dag, waar ik 
gedurende de dag beslis wat ik doe!  
Aloyse, 5V. 
 

De buddy met ouders en vierjarig broertje 
van Frederieke, 3V.  
 

https://chineescultuurplein.nl/
https://chineescultuurplein.nl/

