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Voorwoord
Voorwoord
Het voorwoord voor de Digirazzi… een minder sprankelend stukje dat geen recht doet
aan alle andere pagina’s die volgen.
Het paasgala heeft deze afgelopen periode afgesloten. De leerlingen waren gekapt,
strak in de gel & lak, strak in pak en zeker springend en hossend in El Toro. Vaders en
moeders vol spanning afwachtend voor de deur en mogelijk ook met herinneringen aan
eigen ‘discotijd’.
Deze paaseditie geeft een impressie waar we als locatie mee bezig zijn. Een dynamisch
team, enthousiaste leerlingen en vooral veel activiteiten in en om de school.
Geniet van deze editie tijdens de meivakantie,
Elcke Bouwense, Marjetta Linschoten & Lyda Vos

Galafeest

Eindelijk kon het weer: gezellig dansen en met een grote groep bij elkaar zijn.
Op hele korte termijn is in een noodgang het Galafeest georganiseerd door oudleerlingen Dewi en Priscilla. Ook regelden zij voor de leerlingen die het wilden ’s
middags een “Beautymiddag”, zodat iedereen gala-proof was. Dat betekende: haren in
de krul en mooie make-up.
’s Avonds was het galafeest van 19.00 tot 22.30 uur waar (bijna) iedereen mooi
uitgedost naar toe kwam. Het feest was in El Toro, de plaatselijke discotheek.
Voor velen was het de eerste keer dat zij een discotheek van binnen zagen, dus dat was
best spannend. Onder leiding van DJ Djermain en zijn team werd iedereen opgezweept
om mee te zingen en te dansen. En dat lukte prima, het werd een heerlijk feest, met
veel lachende gezichten!
En natuurlijk was ook de paashaas van de partij!

Bedrijfsbezoeken
BWI
Hester Draaijer,
namens de afdeling BWI
(Bouwen, Wonen & Interieur)

We merken op school dat verschillende
bedrijven om nieuwe werknemers staan
te springen en al regelmatig vragen of
we leerlingen voor hen hebben. Nu is
dat nog wel wat vroeg omdat ze na ons
nog een MBO opleiding zullen moeten
gaan volgen. Maar oriënteren kan
natuurlijk geen kwaad. En daarom zijn
we op 1 april met de leerlingen van de
derde klas BWI naar bouwbedrijf Rijk en
Timmerfabriek de Mol in Heinkenszand
geweest. We werden ontvangen met
een heerlijke Zeeuwse bolus. >>

Bedrijfsbezoeken
BWI

Hierna gaven beide bedrijven een
inleiding over wat het bedrijf doet en

Hester Draaijer,

daarna mochten we de werkplaatsen in.

namens de afdeling BWI

Erg leuk om te zien wat ze maken en hoe

(Bouwen, Wonen & Interieur)

ze werken, zeker ook voor de leerlingen.
Het waren goede informatieve
bezoeken, waarbij er voor een aantal
zeker een stageplaats in zit.
De leerlingen hebben een mooi inkijkje
bij de bedrijven gekregen, het is voor
herhaling vatbaar!

Horecabeurs
Team HBR

De afdeling HBR heeft al jaren een samenwerking met Scalda en VHC Kreko, de
groothandel voor horeca & grootverbruik tijdens de Horecabeurs in de Zeelandhallen
in Goes. Deze horecabeurs is dé vakbeurs voor Zuid-West Nederland voor
professionals uit de horeca, recreatie en toerisme.
Zowel klas 3 als klas 4 van HBR hebben de Gastvrijheid van onze school en onze afdeling
laten zien in de stand van VHC Kreko. Daar voorzagen zij bezoekers van een hapje en
een drankje. Velen van hen werden benaderd door zogenaamde “spotters”, dat zijn
bezoekende horecabedrijven die op zoek zijn naar personeel. Want zoals bekend is,
kampt de horeca met een personeelstekort.
De horecabeurs was het eerste écht grote evenement sinds 2 jaar en is druk bezocht
geweest.
Voor de leerlingen was het een hele belevenis.

Skills wedstrijd
Team HBR

In februari hebben Storm, Kadin en Esmee meegedaan met de Skills wedstrijd. Dit is
een vakwedstrijd voor VO-scholen in Zuid-West Nederland die werd georganiseerd
door Scalda en plaats vond op het Lodewijk College in Terneuzen. Zij behaalden daarbij
een hele mooie derde plaats. Trots!

Zorg & Welzijn
Caroline Hereijgers,
namens Team Z&W

De leerlingen van klas 3 gemengde leerweg hebben de afgelopen weken stage
gelopen, drie weken lang. Tijdens deze stage zien zij hoe het er echt aan toe gaat op
bijvoorbeeld een basisschool, zorginstelling of andere stageplek. Ze ontdekken hun
(soms nog verborgen) talenten en wat ze leuk vinden. Feit is dat wij terugkregen van
de stagebieders dat de leerlingen erg enthousiast zijn en het helemaal naar hun zin
hadden.
We zijn er trots op dat er zo’n 80 leerlingen stage (hebben (ge)lopen en zo kennis
kunnen maken met de verschillende beroepen.

Team Dyslexie/
Dyscalculie
Met ingang van dit schooljaar zijn ondergetekenden het aanspreekpunt voor dyslexie
(Mw. Walpot en Mw. van Opbergen) en dyscalculie (Mw. Luijt).
Gedurende dit schooljaar zullen we leerlingen voorzien van een faciliteitenpas, waarin
aangegeven wordt op welke faciliteiten zij recht hebben.
We proberen deze gesprekken zoveel mogelijk tijdens een mentor- of maatwerkuur te
plannen. Mocht dit niet lukken dan zullen wij de leerling uit de klas halen.
De verdeling is als volgt:
Mw. van Opbergen: Dyslexie klas 1Ba, 1Bb, 1Bc, 1Bd, klas 2, klas 4 kader en gemengd
Mw. Walpot: Dyslexie klas 1Bm, 1Bo, klas 3, klas 4 basis
Mw. Luijt: Dyscalculie voor alle klassen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van ons.
Hartelijke groet,
Helbertijn Luijt
Bianca van Opbergen
Ariëtte Walpot

Beautymorgen
Marjo Walhout
Keuzevak Uiterlijke Verzorging
Zorg en Welzijn

Wat een leerzame gezelligheid, zo mag je de eindopdracht van de leerlingen klas 4 Zorg en
Welzijn met het keuzevak Uiterlijke verzorging best wel noemen.
Op 31 maart jl. was de laatste les UV aangebroken met als afsluiter een eindopdracht waar de
leerlingen hun vaardigheden en competenties die ze tijdens de lessen hadden opgedaan in
de praktijk toe te passen.
Na wat brainstormen over de invulling van de eindopdracht gingen ze aan de slag met het
maken van een uitnodiging voor een heuse beautymorgen.
Wie nodig je uit? Wie gaan we een paar uurtjes in de watten leggen?
Een idee werd geboren, om de uitnodiging persoonlijk te bezorgen bij de altijd hardwerkende,
altijd vrolijke, de steun-en-toeverlaten van de school: de dames van de administratie!!

>>

Beautymorgen
Marjo Walhout
Keuzevak Uiterlijke Verzorging
Zorg en Welzijn

Iedereen was het ermee eens dat deze dames het verdienen om eens lekker in het zonnetje
te worden gezet en ze te verwennen met een heerlijke handmassage en een uitgebreide
nagelverzorging/nagels lakken.
Onder het genot van een lekker kopje thee met een versgebakken appelflap (verzorgd
door 3 derdejaars leerlingen van het keuzevak welzijn kind en jongere) hebben de
“modellen” en de leerlingen een fantastische, gezellige maar bovenal een leerzame
ochtend beleefd met als afronding een mooi eindcijfer voor het keuzevak Uiterlijke
Verzorging.
Noot van de dames van de administratie: Wat hebben we genoten! We zijn heerlijk
verwend, zowel aan onze handen als op culinair gebied. Heel erg bedankt hiervoor 

1 April grap
Docenten verzonnen een 1 april grap. Aprilisinus was gevonden in de school, hiervoor
werden de noodzakelijke maatregelen genomen.
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GSEducationalVersion

Wie goed heeft opgelet, ziet dat er achter de school al een tijdje een witte caravan staat.
Dat moet de Goese Lyceum Techniek Truck worden. Nu is de caravan nog helemaal leeg
maar de komende tijd komt er een keukenblok in en ook kastruimte zodat we straks met
de truck langs verzorgingshuizen, basisscholen en sportclubs kunnen gaan om te laten
zien hoe leuk het is op onze school! We gaan dan spelletjes doen of pannenkoeken en
poffertjes bakken. >>
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Plattegrond
GSEducationalVersion

Omdat er geen tekeningen van de truck zijn hebben we iemand gezocht die dat voor
ons wilde doen. Een architect uit Goes heeft een stagiaire aan het werk gezet. Van haar
hebben we prachtige tekeningen gekregen en nu ook werktekeningen zodat we aan de
slag kunnen. In ruil voor het tekenwerk hebben wij voor de architect een tafel en een
bank gemaakt (zie foto’s). Met de loungebank zijn we nog bezig.

Van de
afdeling Groen

Beste leerlingen, ouders en collega’s,
Zo voor de Meivakantie een berichtje vanuit het Groene profiel.
Op het moment zijn onze derdejaars op stage en onze vierdejaars hebben hun
eindtoetsen van Groen afgerond. Het centrale praktijkexamen ging dit schooljaar
vanwege de Corona problemen niet door, in plaats daarvan hebben we een eindtoets
afgenomen. Onze 4e jaars konden kiezen uit een eindtoets groenvoorziening, dier of
bloem. En gelukkig hebben alle leerlingen deze met een mooi resultaat behaald, we zijn
trots op ze! Nu op naar de centrale schriftelijke examens.
De derdejaars zijn op stage en daarbij horen ook de stagebezoeken. Er zijn al heel
wat bezoeken afgelegd, bijvoorbeeld naar akkerbouwbedrijven, een manege, een
bloemenwinkel, maar ook op een zorgboerderij of bij een restaurant lopen onze
leerlingen hun stage. Heel mooi om te zien en te horen dat de leerlingen het zo naar hun
zin hebben op stage en er heel veel mogen leren.
Misschien hebben jullie al wel gehoord of gezien dat er hard gewerkt is in de ‘schooltuin’.
Een tijdje geleden hebben een paar groene vierdejaars de grond bewerkt, geëgaliseerd
en alles aan kant gemaakt. Dit hebben ze gedaan tijdens het keuzevak terreinafwerking,
dat de afdeling BWI heeft verzorgd. Daarna was het tijd om met Groen aan de slag te
gaan. Er zijn verschillende hagen gekocht, fruitbomen, graszaad, tegels, betonbandjes,
tuinaarde, compost en de afgelopen weken zijn de vierdejaars leerlingen druk aan het
werk geweest om alles aan te planten, een pad te tegelen en gras in te zaaien. >>

Van de
afdeling Groen

Dit is in samenwerking gegaan met onze collega´s van het Scalda Groen College.
Er is hout gesponsord door Bouwpartner de Jonge uit ‘s Heer Arendskerke, waar
de afdeling BWI moestuinbakken van heeft gemaakt. Hierin gaan we de grotere
landbouwgewassen telen. Ook staan er kleinere moestuinbakken, waarin we kleinere
gewassen zoals sla, radijs, spinazie etc. gezaaid hebben.
En dan hopen we het begin te hebben van een mooie schooltuin, waarin we met
onze groene leerlingen aan het werk kunnen gaan. En op termijn ook met andere
doelgroepen.
Ook in het kleine hoektuintje achter de
school zijn we aan het werk gegaan, dit
wordt een siertuin, waar we de leerlingen
alles kunnen leren over het aanplanten en
verzorgen van sierplanten. Een collega
docent groenvoorziening van het Scalda
Groen College heeft hier een aantal
gastlessen voor gegeven en de tuin is nu
bijna helemaal aangeplant.
>>

Van de
afdeling Groen

Dit jaar hebben we een prachtig modern teeltsysteem mogen aanschaffen. Het is een
meerlaagsteeltsysteem van GrowWizzKid. Daarin kunnen we het gehele schooljaar
experimenteren met verschillende teelttechnieken: substraatteelt (grond) en
waterteelt. Aanvullend kunnen leerlingen de handen uit de mouwen steken om met
traditionele seizoensgebonden manieren van teelt, de moestuin, aan de slag te gaan. Je
vergelijkt teelttechnieken en onderzoekt verschillen en tegelijkertijd wordt de herkomst
van (gezonde) voeding in een breder perspectief geplaatst. Derdejaars leerlingen
hebben een begin gemaakt met het in elkaar zetten van het systeem en na de vakantie
zullen ze deze afronden. Voor meer informatie: www.growwizzkid.nl/vo/

Er is dus de laatste tijd weer heel wat beweging geweest bij Groen, maar nu is het toch
echt tijd om vakantie te vieren, even uit te rusten en weer nieuwe energie op te doen.
We wensen u en jullie allen een fijne vakantie,
Voor de vierdejaars: succes met de laatste loodjes, jullie kunnen het!!
Vriendelijke groeten,
Namens de vakgroep Groen.

Voorronde
Kunstbende 2022
provincie Zeeland

Zondag 3 april vond de voorronde van de Kunstbende provincie Zeeland plaats in de
Mythe en podium ‘t Beest.
Angel Middelkoop uit 3vzk deed mee met de categorie EXPO. Tijdens de lesuren
‘interieurontwerp en design’ heeft ze hier naast haar opdrachten aan mogen werken.
Ze heeft een romp gemaakt van een vrouwenlichaam met de naam : Butterflybody.
Ze heeft het gemaakt om te laten zien dat “No matter how our body looks, it’s perfect the way it is.”
En hier haalde ze de derde plaats mee. Een prachtige prestatie! We zijn supertrots.

Sporten met een
spierziekte

In januari vertelde Emiel uit de tweede klas hoe het is om een spierziekte te hebben en
daardoor in een rolstoel te zitten. Zijn klas kreeg onder begeleiding van Emiel en zijn
buddy Mark Aalders van @moduleaangepastsporten een clinic rolstoelbasketbal.
Zo konden zijn klasgenoten ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel.

Les van
oud-leerlingen
Team Bouwen, Wonen en Interieur

Studenten van het HMC, het Hout en Meubilerings College in Rotterdam, leren tijdens
hun studie om les te geven aan leerlingen van het VMBO. Ze moeten daar ook examen in
doen. Waar kan dat beter dan op een school waar je zelf gezeten hebt?
Dies Moelker en Mijntje Blok, oud leerlingen van BWI, en vier collega-studenten hebben
het maken van een klein nachtkastje uitgelegd aan alle 3e klas BWI-leerlingen. In kleine
groepjes legde elke student uit hoe het kastje gemaakt moest worden. Tijdens het
maken werden vragen verduidelijkt en waar nodig assistentie verleend. Aan het einde
van de les hadden de meeste leerlingen hun kastje klaar en mochten ze het mee naar
huis nemen.
Alle HMC studenten hebben de opdracht goed uitgevoerd en de waardering “goed”
gekregen!

Samenwerking
PIE en BWI
Tim van Druenen,

Voor het keuzevak booglasprocessen hebben Jaimy en Nikki (4BWI) een frame in elkaar
gelast voor hun nachtkastje. Vervolgens heeft Nikki de kennis die zij opgedaan heeft bij
BWI, gebruikt om een mooi nachtkastje neer te zetten.

Namens de afdeling BWI
Het hout dat is gebruikt is helemaal circulair geworven door een oud tafelblad nieuw
leven in te blazen. Dit is een mooi voorbeeld hoe de afdelingen BWI en PIE samen kunnen
werken om mooie werkstukken neer te zetten.

Van de
afdeling PIE

De afdeling PIE begon 2022 goed met een middag booglassen. Met de lassimulator
werden ontwerpen gemaakt die daarna gelast konden worden.
Booglassen is het verbinden van metalen delen door versmelting, waarbij de benodigde
warmte wordt geproduceerd door middel van een elektrische boog, d.w.z. de
elektrische ontlading tussen twee elektroden.
Verder is er ook, onder leiding van een professional uit het werkveld, een heuse
blikjeskoeler gemaakt. Daarbij was er eerst een inleiding over koudetechniek met uitleg
hierover.

Excursie
Klas 2 BPO
Groen Extra
Janet Mol

Eind maart waren we met de groep van
klas 2 BPO Extra te gast bij Melktapperij
Prinsenhof te Kapelle. Boerin Esther
Vermue en haar dochter Cynthia leidden
ons rond op hun boerderij. Vol passie
vertelden zij over hun boerderij en de
koeien.
Allereerst kregen we de allerjongste
kalfjes te zien, slechts een dag oud.
Even verderop in de stal stonden de
wat oudere kalveren van ongeveer een
half jaar. In de tweede stal waren de wat
oudere koeien te vinden die geslachtsrijp
zijn maar nog geen melk geven.
Tenslotte, in de derde stal, stonden
de melkkoeien. Via een automatische
melkrobot worden alle koeien gemolken.
Als afsluiting van deze fijne excursie
mochten we proeven van de (verse!)
melk én van een stukje kaas. Hierdoor
werd de beleving nét een stukje intenser!

Zeeuwse
cultuuronderwijs
inspiratiedag

Cultuurkwadraat organiseerde dit jaar voor de derde keer een cultuuronderwijs
inspiratiedag. Het thema was Verwondering en cultuureducatie. Kunstdocente Eva
Martens en leerling Elke Leeraert werden hiervoor geïnterviewd.

Mentale verwondering 		

Praktische verwondering

SMARTCirculair
Challenge
Anton Mimpen
Economie en Ondernemen

De derde klas gemengd leerlingen zitten vanaf het begin van het schooljaar een aantal
lesuren per week bij het vak Economie en Ondernemen. Onze locatie draait Economie
en Ondernemen als pilot in het kader van de Nieuwe Leerweg. Wij zijn binnen die pilot
aan het oriënteren op onder andere wat het beste aansluit bij de behoefte van de
verschillende leerlingen.
Voor de techniek leerlingen uit de profielen BWI, PIE en M&T is er bijvoorbeeld besloten
dat zij de lessen wat meer centraal volgen bij het techniek gedeelte van onze school.
In dit geval vanuit lokaal 010. Dat is praktischer omdat het makkelijker is om bij de
verschillende werkplaatsen te kunnen zijn.
Vanuit de stichting SMARTCirculair zijn de leerlingen begonnen in de tweede Bergweek
met het oriënteren op de ontwerpopdracht en op de onderzoeksopdracht die er lag.
Door twee teams is gekozen voor de ontwerpopdracht en een team heeft zich gestort
op de onderzoeksopdracht.
Het proces voor alle drie de teams was er een van leren omgaan met elkaar, leren
omgaan met de beperkingen van het aangeboden materiaal en leren omgaan met de
beschikbare tijd. Alle drie de zaken zorgden ervoor dat ik in mijn rol van coach/docent
soms echt aan de bak kon. De ene keer om de groepjes of het individu te laten inzien dat
wat zij wilden niet kon binnen de beschikbare tijd, werkstukken iets te ambitieus zijn of
om (beginnende) brandjes binnen het groepsproces te blussen. >>

SMARTCirculair
Challenge
Anton Mimpen
Economie en Ondernemen

Heel vaak gaat het om het (subtiel)
enthousiasmeren van ideeën van
groepsleden die wat minder opvallen
maar wel hebben zitten nadenken over
het onderwerp. Van ons als begeleidend
docenten vraagt het om afstand te nemen
van het groepsproces maar ook op tijd in
te stappen.
Een van de groepen heeft het kunnen schoppen tot de eerste plaats. Deze groep heeft mij
enorm verbaasd omdat zij buiten de lestijden aan de slag zijn gegaan. Die groep heeft met
genoeg tegenslag te maken gehad en toch bleven zij gemotiveerd om een onderbouwde
pitch wat voldeed aan de opdracht neer te zetten. Met daarbij een mooi werkstuk om de
pitch te ondersteunen en de jury te imponeren. Echt een verdiende eerste plaats!
Onze andere groepen hadden hun zaken ook goed voor elkaar maar moesten toch de
groepen van het Lodewijk college voor laten gaan. Het pitchen bleek voor alle leerlingen
hartstikke spannend te zijn maar ook leerzaam.
Wil je graag meer zien van de pitches en de werkstukken die zijn gemaakt door de
leerlingen? Kijk binnenkort dan eens op de website van www.smartcirculair.com of op
LinkedIn om onze leerlingen te zien schitteren!

Mandala’s uit
de natuur

Op een mooie zonnige dag mocht klas 1Ba tijdens de les
Beeldende vorming naar buiten om mandala’s te maken.
Mandala’s van onkruid, gras, takjes en andere bloemen
die in het wild groeien. Hier ziet u een aantal prachtige
resultaten.

Djembé workshop
Caroline Hereijgers,
Zorg en Welzijn

Voor de Pilot nieuwe leerweg: Economie en
Ondernemen, gingen de leerlingen van de
afdeling Zorg & Welzijn klas 3 eind maart naar
buurthuis De Pit.
Deze opdrachtgever had als opdracht om een
activiteit voor één specifieke doelgroep te
organiseren. De leerlingen Jens, Luc, Milan en
Latrell organiseerden een Djembe-workshop
voor ouderen. Binnenkort zijn er nog twee
activiteiten met een andere doelgroep.

Van gemengde
leerweg naar …

De nieuwe leerweg komt er aan. Deze leerweg komt in de plaats van de Theoretische
Leerweg (TL), in de volksmond de MAVO, en de Gemengde Leerweg (GL). In 2023 starten
er voor het eerst leerlingen in klas 3 met het examenprogramma van de nieuwe leerweg,
om in 2025 te worden gediplomeerd. Dat zijn dus de huidige brugklassers.
Hoe komt zo’n nieuwe leerweg er nu uit te zien?
Er zijn nog veel vraagtekens. Echter, een belangrijk uitgangspunt is het aanleren van meer
praktische vaardigheden om de aansluiting bij MBO niveau 4 opleidingen te verbeteren.
Dit geldt vooral voor TL/mavo opleidingen. De leerlingen met een GL-diploma hebben
deze vaardigheden vaak wel.
School en bedrijf
Een tweede uitgangspunt is de externe opdrachtgever. Bedrijven en instellingen in de
regio geven een opdracht aan een groep leerlingen. Deze opdracht wordt uitgevoerd op
school en op locatie.
Pilot school
De locatie Bergweg is gestart met een pilot Nieuwe Leerweg, Economie & Ondernemen
(E&O). Alle leerlingen in de 3e klas GL van het lopende cursusjaar hebben het vak
Praktijkgericht Programma E&O (PPE). Tijdens deze pilot onderzoeken we het volgende:
• Op welke manier bieden we het PPE aan, aan onze leerlingen. Wat past bij onze leerlingen?
• Wat past bij onze school?
• Waar vinden we externe opdrachtgevers en hoe werken we daar mee samen?
>>

Van gemengde
leerweg naar …

PPE tot nu toe
We zijn gestart in de school. De leerlingen hebben kennisgemaakt met samenwerken
in groepen op verschillende manieren, met begrippen als onderzoeken, enquêtes,
presentaties en verslaglegging.
Aansluitend hebben de leerlingen allemaal, in groepen, een plan en activiteit bedacht in
opdracht van de nieuwe bibliotheek in Goes. De eerste opdrachtgever.
Stand van zaken
In de lopende periode zijn de leerlingen bij verschillende opdrachtgevers aan het werk.
Deze opdrachten proberen we aan te laten sluiten bij de gekozen profielen van de
leerlingen.
• De Z&W leerlingen werken op locatie bij Buurthuis De Pit aan de organisatie van
verschillende activiteiten.
• De Groen en D&P leerlingen ontwerpen een binnentuin van een buurt in Goes-Zuid
• De leerlingen BWI, M&T en PIE nemen deel aan een landelijke Energie Ontwerp Challenge
• De leerlingen HBR ontwikkelen een nieuw product in opdracht van Lamb Weston.
Voor de laatste periode van het 3e leerjaar en het 4e leerjaar zoeken we meer externe
opdrachtgevers. Tevens zijn we in overleg met Scalda over de afstemming en
samenwerking VMBO-MBO.
En verder >>

Van gemengde
leerweg naar…

Al met al gaat er zeker wat veranderen. Hoe kunnen we het goede behouden en het nieuwe
inpassen? Met de pilot hopen we tot een goede afstemming te komen zodat we iets moois
en passends kunnen gaan aanbieden, iets wat past bij onze leerlingen en onze school.
Erik Boogaard

Doedag op Scalda
W.T. Breen,
docent

Donderdag 24 maart was de Doedag op het Scalda. Met een klein groepje zijn we naar het
Logistiek en Maritiem College de Ruyter geweest in Vlissingen.
Bij de opleiding Logistiek kregen de leerlingen na een korte introductie over de
vervolgstudie, de opdracht om tosti’s te gaan bakken. Omdat er twee groepen waren,
werd er een competitie van gemaakt. Het was de bedoeling om minimaal 10 tosti’s te
bakken van gelijke kwaliteit. De ingrediënten lagen boven in het gebouw en moesten daar
worden opgehaald, maar steeds maar met vier stuks tegelijk. Ze moesten daarvoor de
beste route kiezen en ook nadenken welke ingrediënten ze eerst nodig hadden, wat ze
daarna moesten halen om te zorgen dat het proces niet stilviel etc.
De volgende onderdelen zaten in deze opdracht verweven; Plannen, transporteren,
proces bewaken, produceren, (kwaliteit) controleren en kosten beheersen.

Vakkanjers
Eva Martens

Dit jaar is de challenge: “In het licht van Vincent”. Deze challenge daagt leerlingen uit op
zoek te gaan naar nieuwe manieren om de kunstwerken te behouden voor de toekomst.
En om de verhalen van Vincent en de beleving van zijn schilderijen nieuwe dimensies te
geven. Het wordt een uitdagende zoektocht naar Vincents werk en talent én dat van jouw
leerlingen. Een technische opdracht waarmee leerlingen waardevolle stappen kunnen
zetten in hun ontwikkeling. De opdracht komt van Het Van Gogh museum en ASML
company.
Klas 1Bo doet dit jaar mee aan Vakkanjers Scout. Samen met vakdocent Beeldende
Vorming Eva Martens en bedrijfscoach Daniel van Veen van NXXS ingenieurs ging de klas
aan de slag.
Het groepje van Esmee, Houda, Gracijane en Janaicha heeft de schoolfinale gewonnen.
Hun pitch is ingestuurd naar de jury. Binnenkort horen we of ze doorzijn naar de landelijke
finale.
Bekijk het you tube linkje om te zien wat hun idee precies inhoudt.

Belangrijke data
Donderdag 12 mei
Maandag 16 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei

Start Centrale Examens 1e tijdvak (t/m 23 mei)
Start CITO VAS klas 3
Organisatiedag – leerlingen lesvrij
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Maandag 6 juni
Donderdag 9 juni

Vrijdag 17 juni

Tweede Pinksterdag
Uitslagdatum Centrale Examens 1e tijdvak gemengde leerweg
16.00 – 17.00 uur ophalen voorlopige cijferlijst gemengde
leerweg
Start herkansingen gemengde leerweg
Uitslag Centrale Examens 1e tijdvak basis en kader
16.00 – 17.00 uur ophalen voorlopige cijferlijst basis en kader
Start herkansingen basis en kader

Maandag 27 juni

Organisatie middag- en avond

Vrijdag 1 juli

Bekendmaking uitslag 2e tijdvak gemengde leerweg

Woensdag 13 juli

Diploma-uitreiking klas 4

Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli t/m
zondag 4 september

Klas 1, 2 en 3 Rapport ophalen & boeken inleveren

Maandag 13 juni
Woensdag 15 juni

Zomervakantie

