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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1Vb 
 
 
 
Datum:   28 september 2021 
Kenmerk: 212200075/KST 
Betreft:  Prijsvraag Meester van Haarlem 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 23 september 2021 is een tijdscapsule uit 1920 geopend. Deze zat 
ingemetseld achter de eerste steen van het oude gebouw van het Sterrecollege aan de 
Verspronckweg. Bij de renovatie tot appartementencomplex moest deze eerste steen 
verplaatst worden en er bleek een loden koker achter verstopt te zitten. Hierdoor is een 
prijsvraag uitgeschreven.  
Vraag 1: wat denk je dat er in de tijdscapsule zal zitten? 
Vraag 2: Wat is interessant om in een nieuwe tijdscapsule te doen? 
Zowel individuele Haarlemmers als hele schoolklassen hebben hieraan meegedaan. Zeker 
voor brugklasleerlingen is het interessant om terug te kijken en vooruit te kijken, nu zij op een 
nieuwe school zitten. Hoe zal het leven rond een school er honderd jaar geleden uitgezien 
hebben? Wat zal over honderd jaar misschien niet meer zo normaal, wat we nu dagelijks 
meemaken? Met deze vragen gingen leerlingen van meerdere Haarlemse scholen aan de 
slag en het idee van klas 1Vb van Het Schoter is uitgekozen om in de tweede tijdscapsule te 
stoppen. 
 
Voor een nieuwe tijdcapsule lijkt het de leerlingen van 1Vb leuk om een mondkapje en een 
zelftest toe te voegen om deze tijd te markeren. Ook zouden ze een smartphone (eventueel 
met oplaadsnoer) willen toevoegen. Ook hebben zij, als combinatie uit meerdere teksten, 
een beschrijving gemaakt van deze tijd. Hoe ziet een schooldag er uit in 2021? Welke 
technologie gebruiken wij veel, welke beperkingen ervaren wij door de Coronapandemie en 
wat merken wij van de milieucrisis? Een telefoon past niet in de nieuwe koker en een test 
met een chemische stof heeft het ook niet gehaald, maar de tekst van 1Vb, met groepsfoto 
en foto over het gebruik van een smartphone is, samen met een mondkapje in de nieuwe 
tijdscapsule geplaatst. Deze wordt ingemetseld achter de tweede steen die door 
burgemeester Wienen is “geplaatst”. 
 
Vijf leerlingen van 1Vb mochten donderdag aanwezig zijn bij de plechtigheid, waarbij de 
burgemeester graag met onze leerlingen op de foto ging. De dag er na hebben teamleider, 
Joost van het Kaar en coördinator, Teun de Groot op taart getrakteerd om het winnen van 
deze prijsvraag met de hele klas te vieren.  
 
Bas Koster, mentor klas 1Vb 
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Groepsfoto tijdens de introductie 
 

 
Zo intensief wordt de smartphone gebruikt tijdens een pauze in 2021 
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Onthullen van de inhoud van de eerste tijdscapsule. 
 

  
In de tijdscapsule, een loden koker, zat een mooi vormgegeven oorkonde. Deze 
wordt weer teruggeplaatst. 
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Gesprekje met de burgemeester  
 

 
foto voor de pers. Gemaakt door Charlotte Bogaert. 
 
 


