
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Kunst-uitwisseling via Zoom          3V volgt een les Engels in China   
 
 

  孔子课堂 RLW Confucius Classroom  

Van de redactie 
Na lange tijd weer een uitgave Nieuws over het vak Chinees. Na alle corona-perikelen 
lijken de dingen weer normaal. Jammer is natuurlijk wel dat er wat China betreft nog geen 
uitzicht is op reizen. Gelukkig deden wij weer een online uitwisseling met onze 
partnerschool in Xiamen, Tong An Nr 1. De leerlingen uit 4V en 5V hadden de primeur met 
het Kunstproject, met onderwerpen als: Wat is kunst? Hoe ontstond Delftsblauw (en wie is 
hier de copycat?)? Het onderwerp Symboliek in kunst deed ons de ogen openen, én we 
bemerkten dat de Chinese leerlingen hier iets heel anders in zagen! De derdeklassers 
deden het Cultuurproject, over het schoolleven en vrije tijdsbesteding in China, maar ook 
over culturele verschillen en stereotypen. De twee projecten bestonden uit lessen, 
mailcontact en Zoomen met China. Het mailen met de Chinese buddy was soms 
moeizaam: ze zijn daar vooral met school bezig en mogen alleen in het weekend hun 
mobiel gebruiken. Toch werden er vriendschappen gevormd en leidde de uitwisseling tot 
meer begrip over en weer. In dit nummer komen de leerlingen uit 3V, 4V en 5V aan het 
woord over de online uitwisseling.  

Nieuws over het vak Chinees bij het Rijnlands Lyceum 
  

 
Online uitwisseling met Fujian Tong An Nr 1 
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Hoogtepunten van het schooljaar 2021-22. 
 
In maart werd door leerlingen van 3V en 4V deelgenomen aan de online Nuffic Grote China 
Quiz. En met succes, want het RLW won een hoofdprijs! Ook dit jaar hield het Confucius Instituut 
Groningen HSK-examens op onze school. HSK is een internationaal erkend examen van de 
Chinese overheid waarbij de lees-en luistervaardigheid van het Chinees getest wordt. De 
leerlingen van 3V deden HSK1 en een aantal leerlingen van andere klassen deed HSK2.  
 

                            
     Nuffic Grote China Quiz               HSK op het RLW  
 
Een hoogtepunt was het bezoek van de Chinese dichter Wang Jiaxin aan de 
bovenbouwleerlingen Chinees. We bereidden ons voor door gedichten van hem te lezen (actueel 
en erg toegankelijk!) waarbij elke leerling karakters schreef die daar goed bij pasten. Meneer 
Wang was diep geroerd door het boekje met deze karakters dat wij hem overhandigden.  
 

                
Wang Jiaxin  
 
Nog een hoogtepunt was het afscheidsetentje met de eindexamenleerlingen die in maart hun 
Chinees afsloten (Chinees heeft geen CE). Dit keer was de docent geroerd door de mooie 
woorden op hun kaart!  
 
In april bij de Leiden-dagen leerden de brugklassers over China en schreven zij hun eerste 
karakters bij het Museum Volkenkunde. 33 leerlingen kregen de smaak te pakken en gaven zich 
op voor Chinees in de tweede klas!  
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Eindexamenleerlingen bij Full Moon, met kaart   Brugklassers bij het Museum Volkenkunde 
 
Na een lange tijd zonder uitjes, maakten we een inhaalslag: in juni gingen álle klassen Chinees uit 
eten bij Full Moon in Chinatown Den Haag. 
 
 

     
4V, 5V (samen), 2V en 3V aan de dim sum.  
 
 
En dan nu de online uitwisselingen:  
 
'We hebben ook een les gevolgd via Zoom, hun lessen zijn heel erg klassikaal en de leraar heeft 
heel erg veel autoriteit.’ Aryamanesh, 3V.  
’Nederland en China verschillen bij sommige dingen heel erg, maar kunnen ook hetzelfde zijn. Dat 
vind ik best bijzonder aangezien China aan de andere kant van de wereld ligt.’ Ségolène, 3V. 
‘Wenxin Zhu heeft mij geleerd dat ze een broertje heeft, wat best speciaal is omdat veel Chinese 
gezinnen maar uit een kind bestaan.’ Jasmijn, 3V. 
'Ze heeft ook benoemd hoe haar familie hoge eisen stelt aan haar, maar ook hoe dankbaar ze is 
voor haar familie. Ze had het over haar relaties met haar familie en hoe belangrijk die relaties 
waren. Ze heeft ook kort benoemd in haar ijsberg hoe veel invloed geesten hebben op de Chinese 
cultuur en hoe heel veel Chinese tradities daarmee te maken hebben.’ Floor, 3V. 
'Je kon met de ijsberg op een heel duidelijke manier zien wat voor vooroordelen je hebt over 
China die eigenlijk helemaal niet waar zijn, maar je kon ook zien wat voor onbekende aspecten de  



FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM 

4 
 

 
Chinese cultuur heeft. Ook vond ik het leuk om mijn buddy te leren over wat voor vooroordelen er 
zijn over Nederland.’ Marcus, 3V  
'De gekozen porselein stukken van mijn Chinese buddy beschouw ik niet helemaal als kunst, 
aangezien deze geen ontroerende werking hebben op mij. Ik vind de ‘kunst’werken overigens wel 
erg mooi gemaakt en zou ze eerder als decoratiestukken beschouwen.’ Caroline, 4V. 
'Ik heb genoten van het werken aan dit project en veel geleerd. Ik heb een nieuwe vriendin 
gemaakt en heb nu een andere kijk op kunst.’ Ismey, 4V. 
 'Ik denk dat mijn buddy leerde over Nederlandse stereotypen. Wij hebben in Nederland goede 
lessen gekregen over Chinese kunst en symboliek, maar een gemiddelde Nederlander heeft 
waarschijnlijk over China en Chinese kunst ook stereotypen in zijn hoofd. Dit komt simpelweg 
omdat er niet genoeg lestijd over is voor kinderen die geen Chinees leren op school. Ik denk dat 
de Chinese buddy’s ook te weinig les hadden over Nederlandse kunst, hun focus is op examens’. 
Lodewijk, 4V. 
 ‘Dit laat een groot cultuurverschil zien want Chinezen beschouwen kalligrafie als kunst en dat is 
het ook wel, maar in Nederland zou nooit iemand een handschrift kunst vinden.’ Jorrit, 5V. 
 

           
 
                    
'Ik maakte een tekening met verschillende Chinese symbolen en mijn buddy met dingen die zij 
over mij en de Hollandse cultuur leerde. In mijn kunstwerk heb ik drie symbolen gebruikt: een 
karper, pruimenbloesems en lotussen. De karper staat symbool voor het halen van examens. De 
pruimenbloesem is een symbool voor vernieuwing, en de lotus voor harmonie. Ik heb deze 
symbolen gecombineerd, omdat ik hoop dat iedereen dit jaar zijn toetsen haalt en over gaat naar 
het volgende jaar. Dan gaan we naar een nieuw schooljaar vol vernieuwing en harmonie. Ik 
gebruikte ook een karper, omdat ik die veel terug zag op porselein, en de pruimenbloesem omdat 
ik die terug zag in mijn buddy’s powerpoint.'  Mar, 5V.  
 
 

Fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 暑假快乐！ 
 


