zaterdag 10 december 2005

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

Schoolboek
niet langer
heilig voor
uitgever
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Felicitatie

Internet rukt op in school
Door Frits Poelman

groningen < Uitgevers van
lesmateriaal richten zich
al langer op andere vormen van informatie dan alleen schoolboeken. Van
het besluit van het Gomarus College in Assen om
voor alle 230 leerlingen
een laptop te kopen en de
schoolboeken af te schaffen ligt directeur-uitgever
Stephan de Valk van Wolters- Noordhoff dan ook
niet wakker.

”Veel mensen denken bij Wolters-Noordhoff nog steeds alleen aan boeken, maar we
doen al lang veel meer. Zeker
ook digitaal. Dat zit in het hart
van onze bedrijfsstrategie”,
zegt De Valk.
De Groningse uitgever
denkt overigens dat het

schoolboek voorlopig niet zal
verdwijnen, maar wel een andere functie krijgt. ”Een papieren atlas vervang je niet door
een computer. Als naslagwerk
blijven boeken functioneel en
op een internetpagina gaat
minder informatie dan op een
dubbele boekpagina.”
Volgens Stephan Valk moet
voorafgaand aan de keus voor
een lesmethode goed worden
nagedacht over wat je de leerlingen wilt leren en welke
technieken je daarvoor wilt
gebruiken. ”Met een animatiefilmpje op de computer
kun je leerlingen heel goed laten zien hoe een hart klopt. ”
Wolters-Noordhoff levert
bewust geen cd-roms of dvd’s
mee met boeken. De uitgever
heeft gekozen voor internet,
omdat je die niet kunt kwijtraken of beschadigen. Informatie op internet kun je ook gemakkelijker vernieuwen, zegt
De Valk. ”We houden inmiddels honderdduizend van die
pagina’s bij voor alle vakken.”

Bouw mee aan
kinderdorp
sos-azie.dvhn

Speelse kinderen in De Hoekstee in Vledder. Zij ademen meer frisse lucht in dan de meeste andere kinderen in Nederland.

rep ortage

<

Een zacht zoemen betekent veel frisse lucht
Zijn de kinderen van de openbare basisschool de Hoekstee in Vledder nu
speelser dan op andere scholen? Leren ze beter? En zijn ze minder vaak
ziek? Die gegevens ontbreken, maar
een ding is wel zeker: de klimaatbeheersing in de schoollokalen van het
Drentse dorp is optimaal.
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Het is Tweede Kerstdag een
jaar geleden dat de tsunami in
Zuid-Oost Azië dood en verderf zaaide. Dagblad van het
Noorden begon daarna de actie
SOS-Azië voor de bouw van
een SOS-Kinderdorp in Medan
op Noord-Sumatra. Hier worden 150 wezen, kinderen van
slachtoffers gehuisvest. In de
krant van zaterdag 24 december wordt uitgebreid aandacht besteed aan het SOSKinderdorp in Medan en zijn
toekomstige bewoners.
Het geld voor de bouw van
het kinderdorp is grotendeels
aanwezig, maar voor de inrichting en de speelvoorzieningen is nog geld nodig. Dagblad van het Noorden begint
daarom beide speciale acties.
Inzenders van de oplossing
van de Kerstpuzzel van Dr.
Denker wordt gevraagd minimaal een euro extra aan postzegels bij te plakken voor het
goede doel. Daarmee zijn ex-

Arjen Robben is ambassadeur van
SOS-Azië. Hij stelt een dertigtal
voetbalartikelen beschikbaar
voor een internetveiling.
ihn-kerstpuzzel-plaatje.dvhn

De populaire Kerstpuzzel
verschijnt op 24 december.
Inzenders van oplossingen
kunnen postzegels bijplakken
voor het goede doel.

tra prijzen te winnen. De
Kerstpuzzel verschijnt op 24
december.
Op diezelfde datum start
Dagblad van het Noorden op
speurders.nl een grote internetveiling van spullen van Arjen Robben. De in Bedum geboren voetballer is ambassadeur van SOS-Azië en heeft samen met zijn vriendin Bernadien Eilert dertig voetbalartikelen beschikbaar gesteld.
Daarbij zijn onder meer gesigneerde shirts van Chelsea en
van het Nederlands elftal. De
grote klapper van de veiling is
een reis voor twee personen
naar Londen, inclusief een
ontmoeting met Arjen Robben en een bezoek aan een
wedstrijd van Chelsea. (DvhN)
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vledder < Ventilatie op maat zogezegd. Apparaten meten in alle lokalen
het CO2-gehalte: twintig tot dertig kinderen in een lokaal? Geen probleem.
Een zacht zoemen verraadt dat de hoeveelheid frisse lucht direct op peil
wordt gebracht.
Ze zijn trots in Vledder. Wethouder
Roelof Martens van de gemeente Westerveld: ”Wij willen een goede leersituatie. Goede huisvesting is belangrijk,
maar een goede klimaatbeheersing is
minstens zo belangrijk. De leerprestaties hangen ervan af.” Beleidsmedewerker Sietze Grave: ”Veel instanties

verschuilen zich altijd achter de regelgeving. Volgens het bouwbesluit voldoet de school aan alle regels. Maar
kom maar eens een school binnen. Je
slaat meteen achterover van de warmte.”
De proef in Vledder is een voorbeeldproject in de provincie Drenthe. Voorbeeldprojecten volgen nog in Peize en
Hoogeveen. Rijk en gemeenten hikken altijd aan tegen de schijnbaar hoge
kosten van een goede klimaatbeheersing. Op bouwkosten wordt altijd weer
bezuinigd. Maar binnen een aantal jaren zijn de extra kosten weer terugverdiend, aldus Erik Sijtsma, energiedeskundige van de productgroep Milieubeheer van de provincie Drenthe. De
productgroep steunt het initiatief van
Westerveld van harte.
De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst is een roepende in de
woestijn. De gezondheid van kinderen
heet een groot goed te zijn, maar dat
blijkt niet uit de inrichting van scholen. Frans Duijm, milieu-arts van de
GGD: ”Ieder mens, ieder kind, heeft
een persoonlijke wolk van vervuiling
om zich heen. Als te veel mensen sa-

menkomen in een te kleine ruimte
ademen mensen elkaars wolk in.” De
lucht in nieuwe scholen is erg ongezond, in oudere scholen is het al niet
veel beter.
”Vroeger hadden die hoge lokalen

Dauwfris schoolkimaat
In het schoolgebouw in Vledder
heeft elke radiator zijn eigen ventilatiesysteem dat achter de radiator zit. Vervuilde lucht wordt afgevoerd, frisse lucht wordt naar
binnen geblazen. De voordelen
zijn groot: vervuilde lucht wordt
niet langer rondgepompt in de lokalen, maar direct afgevoerd.
Dauwfrisse lucht van buiten
wordt eerst gefilterd. Vooral in
het voorjaar is dat belangrijk: astmagevoelige kinderen hebben zo
minder last van hooikoorts. Het
systeem heeft in de zomer als extra voordeel dat koele zomernachtlucht kan worden binnengelaten.
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’Er was geen indicatie van
extreem agressief gedrag’
Op 19 november nam de 16jarige jeugd-TBS’er Antonio
Marcus P. tijdens begeleid
verlof in de stad Groningen de
benen. Justitie hield de ontsnapping aanvankelijk geheim. Nadat P. dinsdag een
roofoverval pleegde in Drachten rinkelden de alarmbellen.
Gisteren werd hij in Drachten
opgepakt. Uitleg van Martine
Verhaag van het OM in Leeuwarden en Hans Jansen van
het ministerie van justitie.
Door Robbert Willemsen

maand zijn er in Nederland al
vier TBS’ers aan de wandel gegaan. Het volk fronst de wenkbrauwen.
”Eigenlijk valt het dit jaar wel
mee. Vorig jaar ontsnapten er
in totaal honderd TBS’ers tijdens verlof, dit jaar zijn dat er
tot nu toe 72. Daarbij is overigens niet gekeken naar jeugd
TBS’ers.”
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Antonio Marcus P.
Foto: Justitie Leeuwarden

Martine Verhaag, waarom
niet direct een landelijk opsporingsbericht zoals bij al die andere ontsnapte TBS’ers?
”Dan moet er echt een indicatie zijn van een stoornis of extreem agressief gedrag. Bovendien gaat het hier om een
minderjarige.”
Zwaaien met een pistool tijdens een roofoverval… Dergelijk gedrag lijkt me gevaarlijk

genoeg voor een landelijk opsporingsbericht.
”Tja, wij kunnen natuurlijk
niet alles voorspellen, maar
van tevoren hadden wij niet
het idee dat de jongeman heel
gevaarlijk zou zijn. Na die
overval is overigens wél meer
snelheid in de opsporing gevorderd.”
Hans Jansen, de afgelopen

nog wel voordelen”, zegt Grave. ”Ze
waren minder heet en de luchtcirculatie was beter. En in de jaren zestig en
zeventig zorgden nog vele gaten en
kieren in schoolgebouwen voor wat
frisse lucht. Het Slochteren-gas was
nog goedkoop, niemand maakte zich
druk om energiebesparing. Maar naarmate de lokalen energiezuiniger werden, werd de ventilatie minder. Grote
afzuiginstallaties pompen vervuilde
lucht rond.”
<

reageren?

t ed.van.tellingen@hazewinkel.nl
<

fabeltje

Van tocht door openstaande deuren en ramen word je ziek. Dat denken mensen, maar
het is een fabeltje, verzekert GGD-arts Frans
Duijm. Blootstelling aan tocht kan een spier
stijf maken. Maar verkoudheid krijgt een
mens door een virus. Het is juist andersom:
hoe vaker ramen en deuren zijn gesloten,
hoe meer verkoudheid en griep zich manifesteren. Ziekte en verkoudheden ontstaan
doordat ramen gesloten zijn en veel mensen
bivakkeren in een kleine ruimte.

Dat is mooi, maar dat is ná een
ontsnapping. Zou het niet eens
tijd worden TBS’ers tijdens het
verlof beter in bedwang te houden? Ze zeggen hun begeleiders schijnbaar gedag als het
hun uitkomt.
”Eh, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven.”
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Er valt best iets af te dingen op het
akkoord dat het Noorden met
verkeersminister Karla Peijs heeft
bereikt over de verdubbeling van
de N33. Tenslotte dragen
provincies, gemeenten en
bedrijfsleven met 50 miljoen euro
fors bij aan de totale investering
van 140 miljoen. En de N33 is en
blijft een rijksweg en daarmee
formeel geredeneerd een
verantwoordelijkheid van het rijk.
Toch is het
onderhandelingsresultaat een
felicitatie waard aan bestuurders
en noordelijke Kamerleden die een
belangrijke rol achter de schermen
speelden. Hun gezamenlijke en
goed geregisseerde lobby leidde er
toe dat er nu daadwerkelijk zicht is
op de verdubbeling van de N33, de
weg die al zoveel dodelijke
slachtoffers heeft geëist.
De ambtelijke weerstand in Den
Haag tegen de noordelijke
ambities met de N33 was groot.
Randstedelijke projecten ter
voorkoming van fileleed scoren
nou eenmaal beter. Het is
bovendien nog maar een jaar
geleden dat door toedoen van het
VVD Kamerlid Pieter Hofstra en
zijn CDA-collega Jan Mastwijk de
verdubbeling van de dodenweg op
de agenda kwam.
Sindsdien is het snel gegaan. Dat is
vooral de verdienste van de
noordelijke provincies die op een
strategisch belangrijk moment 50
miljoen euro als eigen bijdrage
beschikbaar stelden. De minister
kon dat aanbod eenvoudigweg
niet negeren. Behendig bestuurlijk
kneedwerk zorgde er de afgelopen
dagen voor dat Peijs de wensen van
Groningen en Drenthe vrijwel
geheel honoreerde. De noordelijke
lobby, waarvan de kracht sinds de
discussie over de aanleg van
Zuiderzeelijn aan twijfel
onderhevig is, is nog altijd effectief.
t hoofdredactie@dvhn.nl

200 euro boete
voor doden mus
den haag < Het openbaar ministerie (OM) heeft de schutter
die bij de voorbereiding van
Domino Day een mus afschoot
een boete opgelegd van 200
euro. Dat liet het OM gisteren
weten. Volgens justitie heeft
de man de Flora- en faunawet
overtreden.
Het vogeltje werd afgeschoten in het Frisian Expo Center
(FEC) waar de voorbereidingen plaatshadden voor de wereldrecordpoging dominostenen omgooien. Het diertje
gooide 23.000 stenen om. Met
een luchtbuks werd de mus afgeschoten door de medewerker van een bedrijf dat door de
organisator van het evenement was ingehuurd. (ANP)

Geldboete voor eiergooiers
assen < De drie jongens uit
Assen (16, 17 en 18 jaar) die op
8 oktober in Assen betrokken
waren bij het gooien van een
ei naar koningin Beatrix, krijgen van het openbaar ministerie geldboetes opgelegd voor
het opzettelijk beledigen van
de koningin.
Koningin Beatrix bracht op
8 oktober een bezoek aan de

Drentse hoofdstad in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum. Bij het Drents
museum vloog plots een ei
door de lucht, dat de koningin
miste, maar haar gevolg wel
besmeurde.
De 18-jarige gooier moet 250
euro betalen, zijn twee minderjarige handlangers elk 100
euro. De politie verklaarde na
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Valt wel mee? Ik vind het behoorlijke verontrustende cijfers.
”Dat mag, maar minister Donner heeft zijn beleid op dit gebied al aangescherpt. Sinds de
ontsnapping van Wim Schippers in juli verschijnen er bijvoorbeeld uitgebreide opsporingsberichten op televisie.”
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Foto: François Wieringa

optimale klimaatbeheersing in school in vledder

Door Ed van Tellingen

Met twee grote acties, opgehangen aan topvoetballer Arjen Robben en puzzelmaker
Dr. Denker, wil Dagblad van
het Noorden geld bijeen brengen voor een kinderdorp in
Medan, Indonesië. Robben,
speler van Chelsea, stelt een
groot aantal voetbalspullen
beschikbaar voor een internetveiling. Inzenders van oplossingen van de populaire
Kerstpuzzel van Dr. Denker
kunnen via het bijplakken van
extra postzegels eveneens
een bijdrage leveren aan het
goede doel.

3

Advertentie

30brugman-za.dvhn

het incident dat op deze vorm
van majesteitsschennis een
gevangenisstraf staat van
maximaal zeven jaar.
Indien de verdachten betalen, is de zaak voor het openbaar ministerie afgedaan.
Mocht het trio niet betalen,
dan komt de zaak alsnog voor
de rechter en de kinderrechter. (DvhN)

Kopland na
ernstig ongeluk
in ziekenhuis
glimmen <
Naar nu be- vp-za-kopland.dvhn
kend is geworden, is de
dichter Rutger Kopland
na een ernstig auto-ongeluk opgenomen in het
Universitair Kopland
Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Het ongeluk gebeurde vorige week vrijdag toen de 71-jarige dichter en psychiater uit
Glimmen in zijn auto een hartaanval kreeg en in Haren tegen een boom reed. Volgens
een
politiewoordvoerder
moest Kopland, pseudoniem
voor Rudi van den Hoofdakker, gereanimeerd worden.
De afgelopen dagen is hij in
het ziekenhuis ’slapende’ gehouden. Er zou geen sprake
zijn van levensgevaar.
Zondag zou Kopland in
Leens de presentatie verzorgen van het Verzameld Werk
van de dichter C.O. Jellema.
Oek de Jong vervangt hem.
Wat de gevolgen zijn voor de
presentatie van zijn Verzamelde Gedichten, volgende maand,
is onbekend. (DvhN)

