
Op François Vatel was het ‘Open huis’ altijd het 
hoogtepunt van de voorlichtingsactiviteiten. Twee 
avonden waarop de school op z’n kop stond. Kook-
workshops, demonstraties met drones, spelletjes. 
Minstens 600 bezoekers per avond (groep 8-leerlin-
gen, ouders maar ook oud-leerlingen) en na afloop 
eten met het team. Kortom, één groot feest. Maar dan: 
corona. ‘We hebben overwogen om met tijdslots te 
gaan werken’, zegt locatiedirecteur Marco van Wijn-
gaarden. ‘Maar onze ervaring is: als mensen eenmaal 
binnen zijn, duurt het echt even voor ze weer buiten 
zijn. Dus hebben we, met pijn in het hart, besloten dat 
het Open huis dit jaar niet doorgaat. Maar daarna zijn 
we met het team meteen andere leuke dingen gaan 
bedenken. De sfeer was: ’Als het zo niet kan, doen we 
het gewoon anders!’’

Wat zijn jullie plannen?
‘We gaan onder meer ‘Vatel gaat live’ organiseren. Dat 
kondigen we aan via de media en onze eigen sociale 
media. Kinderen uit groep 8 kunnen dan online live 
meekijken bij de lessen. We hebben begrepen van 

Online meekijken bij 
praktijklessen in de 
keukens
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FRANÇOIS VATEL IN DEN HAAG

Even was er in Den Haag sprake van dat alle scholen hun voorlichtingsdagen 
zouden annuleren, maar ‘dat is gelukkig van de baan’, zegt Marco van Wijngaar-
den, locatiedirecteur van François Vatel (350 leerlingen, profielen: HBR en MVI). 
Wervingsactiviteiten zijn verplaatst naar ná 1 januari, maar ze gaan in aangepaste 
vorm, grotendeels wel door. 

onze leerlingen in de onderbouw dat ze dat eigenlijk 
het leukste vinden, veel leuker dan ‘gelikte praat-
jes van keurige meneren en mevrouwen’. We laten 
praktijklessen zien in de keukens en, bij MVI, lessen 
waarbij leerlingen drones laten vliegen, maar ook 
bijvoorbeeld een les Engels.

De praktijkmiddagen gaan daarnaast wel gewoon 
door, maar pas na 1 januari en in aangepaste vorm. 
Het zijn nu doe-dagen voor nieuwe leerlingen, daar-
naast organiseren we doe-avonden voor ouders. We 
trekken daar nu anderhalve week voor uit, in plaats 
van een week, en als leerlingen en ouders daarna nog 
individueel willen komen kijken, is daar ook meer tijd 
voor.

Aan een aantal dingen wordt nog gewerkt. Er gaat 
iets met TikTok gebeuren en onze MVI-leerlingen 
zijn een Vatel-game aan het ontwerpen en program-
meren. In dat spel kunnen de kinderen routes volgen 
door ons gebouw en punten verzamelen, als een soort 
Pacman. Dat wordt echt leuk. Meneer Wijngaarden is 



duizend punten, hoorde ik al.’

Is het spannend, zo’n nieuwe opzet? 
‘De procedure die we hadden voor het werven van 
kinderen, daarvan wist ik dat die succes had. Bij wat 
we nu gaan doen, heb ik die zekerheid niet, dus dat 
is inderdaad spannend. Maar er zitten ook positieve 
kanten aan. Er is een hoop creativiteit in het team en 
ook een groot gevoel van saamhorigheid, het gevoel 
van ‘We staan in de frontlinie en we dóen het toch 
maar mooi’. Waarbij ik wel de kanttekening maak: 
er zit een keer een eind aan. We verruimen ‘even’ de 
doe-middagen, we verruimen ‘even’ de mogelijkhe-

den voor persoonlijke afspraken. Het klinkt simpel 
maar het is wel weer een extra aanslag op mensen die 
toch al veel voor elkaar moeten krijgen. Dus ik hoop 
echt dat we snel weer overgaan naar normaal. Maar 
voor nu: de sfeer is goed en we gaan ervoor.’

Tip van Marco van Wijngaarden:
‘Zet je sociale media-kanalen in en doe niet te inge-
wikkeld. Je hebt je socials, dus laat aan kinderen in 
groep 8 gewoon zien: Zo ziet een normale les bij ons 
eruit. Het is eenvoudig te organiseren en bovendien 
krijgen de nieuwe leerlingen echt een goede indruk 
van hoe het er op school aan toe gaat.’ 
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1 De reguliere praktijkmiddagen gaan door, in 
aangepaste vorm (doe-middagen): kinderen 
komen apart en daarna de ouders in een co-
ronaproof setting. 

2 Tijdens ‘Vatel gaat live’ kunnen groep 8-leer-
lingen op afstand live meekijken bij echte 
(praktijk)lessen.

3 Daarnaast worden er extra tools ontwikkeld, 
bijvoorbeeld een spel waarbij nieuwe leerlin-
gen de (digitale) schoolomgeving verkennen 
en punten verzamelen als ze leraren ‘scoren’. 

Voorlichting op François 
Vatel
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