Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade
Trofee van pater van der Zee – 2017
“Kruisen en kapellen”
Het jaar 2017 is het jaar van de Limburgse kruisen en kapellen. Groep 8 van de Stefanusschool kreeg een rondleiding langs kapellen en kruisen in Wijnandsrade. Vanwege de
stromende regen werd de wandeling flink ingekort: slechts rond kerk en kasteel werden
enkele kruisen en kapellen bezocht. Daarna kregen de kinderen in de Ridderzaal van het
kasteel een korte uitleg over historie en betekenis van dit soort wegmonumenten en konden
ze vragen stellen. Tot slot kregen ze een opdracht: “Schrijf minstens één A4 over kruisen en
kapellen in Wijnandsrade. Wie het beste stuk schrijft, krijgt de Trofee van pater Van der Zee:
je naam komt op de grote beker, je krijgt een eigen beker mee naar huis en een envelopje en
je opstel wordt gepubliceerd in het Bulletin van de Vrienden van Wijnandsrade.”
Met de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor groep 8 verdiepen de kinderen zich nog één keer in de
geschiedenis en cultuur van het dorp waar ze jarenlang de lagere school hebben doorlopen
voordat ze in de stad naar de middelbare school gaan.
De 10 kinderen van groep 8 leverden allen een opstel in. De jury las ze met plezier.
Opmerkingen van de jury voor de kinderen van groep 8
- Het zijn dit jaar korte opstellen, sommigen haalden met moeite één bladzijde. Eén van jullie
schreef slechts een halve bladzijde, dat is te weinig; zelfs zijn of haar naam staat er niet op.
- Jullie schreven bijna allemaal veel over van websites. Regelmatig schreven jullie het slecht
over, jullie maakten spelfouten die niet op de website staan. Jullie maakten veel spelfouten.
Bij sommige kinderen is de spelling niet op niveau van groep 8.
- De meesten van jullie hebben de informatie kort overgeschreven en er geen eigen verhaal
van gemaakt en niet je fantasie gebruikt.
- Jullie schreven allemaal het kapel, maar in de rest van het dorp en in heel Nederland
zeggen we de kapel.
- Jullie hebben bijna allemaal foto’s toegevoegd. Dat maakt de opstellen leuk om te bekijken,
maar de jury vindt ook dat de foto’s een beetje toegevoegd zijn om de bladzijde vol te
krijgen. Jullie hebben eigenlijk niet geschreven over wat je er zelf van vindt, wat je
waardering is voor de kleine vrome wegmonumentjes in Wijnandsrade.
Advies van de jury
1. Voor bijna alle kinderen: gebruik meer je fantasie.
2. Voor alle kinderen: let beter op de spelling!
3. Voor bijna alle kinderen: lees je tekst goed na, voordat je hem inlevert.

Hartelijk dank, kinderen van groep 8!
De jury van de Van der Zee Trofee 2016

Esther Steins, Riek Meijers, Karien Schrijen, Jack Jetten, wethouder E. Slangen en Wilfried Dabekaussen

Verantwoording van de jury van de Trofee van pater Van der Zee
2017
Berekeningen van de jury
De jury heeft alle opstellen een rapportcijfer gegeven: van 1 (te slecht voor
woorden) tot 10 (ongelooflijk goed voor iemand van groep 8).
Er zijn 10 werkstukken ingeleverd. Deze zijn beoordeeld door 6 juryleden.
Het gemiddelde van de hele klas is 7-. Dat is een beetje lager dan verleden
jaar. Er zijn drie onvoldoendes, dat is veel. Maar Floor heeft een 7,5 en Kelly
een 8.
Er kan er maar één de beste zijn, één werkstuk kreeg een 9! Dat is de
winnaar van de Trofee van pater van der Zee 2017. Het is origineel en slim
geschreven: de feiten over kruisen en kapellen zijn gecombineerd met een
verzonnen verhaaltje over de meisjes van groep 8. De winnaar is:

Naomi de Jong
Jury-oordeel voor de Trofee van Pater van der Zee, 2017
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Zakelijke inventarisatie kapellen/kruisen, met foto’s.
Niet af, met foto’s, veel letterlijk van internet.
Antwoord op zelf verzonnen vragen; eigen woorden.
Wandeling van de meiden van groep 8, origineel.
Kleine inventarisatie, soms eigen tekst, soms internet
Beschrijft Isidoruskapel, geen eigen mening, met kaartje.
Tekst overgeschreven, maar niet over het onderwerp.
Met leuke anekdote, maar weinig over gevraagd onderwerp.
Inventarisatie met veel feiten en foto’s.
Te kort, onjuiste informatie.

Winnaar Trofee van pater Van der Zee 2017

