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Als dit magazine bij u op de mat ploft, zitten we al weer in de der-
de week van januari. Officieel is het dan ‘te laat’, maar wij willen 
iedereen langs deze weg toch nog graag een gelukkig nieuwjaar 
en het allerbeste voor 2019 wensen!

Net als in voorgaande jaren staat de eerste editie van ons maga-
zine voor een groot deel in het teken van de middelbare scholen 
in de regio. Nog even en de huidige leerlingen van groep 8 moeten 
namelijk een keuze maken over het vervolg van hun schoolloop-
baan. Een enorme verandering in hun leven! Niet meer heel de 
dag met dezelfde juffrouw (of meester) in de klas, die alle vakken 
geeft, maar per vak een andere docent. Een nieuw gebouw, mis-
schien wel een stukje fietsen of zelfs met het openbaar vervoer…. 
Spannend! Om hen wat op weg te helpen, presenteert een groot 
aantal scholen zich in deze editie. Vorig jaar staken we voor het 
eerst de gemeentegrens over, richting Rotterdam. Nu zijn we 
zelfs nog verder de regio ingedoken, want we bezochten ook scho-
len in Ridderkerk om een nog breder beeld te geven. Het resultaat 
is dat onze scholenspecial dikker is dan ooit.

Natuurlijk zijn ook onze columnisten Ramon de Bondt, Sam van 
den Burg – al genoot hij nu nog even van een welverdiende vakan-
tie - en Jos van Spreeuwel in het nieuwe jaar weer van de partij. 
Zij hebben gezelschap gekregen van een nieuwe columniste, 
namelijk Joni Heijboer. In deze editie treft u haar eerste bijdrage 
aan. Veel leesplezier gewenst!

De redactie

Voor veel mensen een lang gekoesterde wens, 
een eigen huis laten bouwen!
En uiteraard, als die mogelijkheid zich  voordoet, 
dan moet de plek goed zijn. Wij kunnen u feliciteren, 
want die kavel kunnen wij u aanbieden. 
In de Hoeksche Waard is het heerlijk landelijk 
en gemoedelijk wonen, maar toch desgewenst 
in 20 minuten in hartje Rotterdam.
 
Er zijn nog 3 kavels beschikbaar variërend in 
perceel grootte van 3.700 m² tot 5.600 m². 
Dat zijn nog eens afmetingen! Uiteraard kunt u 
in eigen beheer een woning laten ontwerpen 
en bouwen maar u kunt ook samenwerken 
met een bouwer die al bij het project betrokken is.
 
De getoonde afbeeldingen van landhuizen zijn 
mogelijk op de locaties, de vermelde prijzen 
zijn inclusief de kavel en de bouw van het huis. 
Goed om te weten: er zijn mogelijkheden tot 
het bouwen van een 
praktijkruimte/mantelzorgwoning/hobbyruimte 
tot max. 150 m².
 
Wanneer u prijs stelt op een vrijblijvend 
informatief gesprek omtrent dit project maken 
wij graag tijd voor u vrij. 
Neem contact op met Intrahuis Makelaars 
via 078 – 202 10 20 of info@intrahuis.nl.

Oud-Cromstrijensedijk 41 Klaaswaal
AANTAL KAVELS NOG TE KOOP
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Maak uw woondromen waar 
in een landelijke omgeving
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Zaterdag 12 januari
De Theater havo / vwo 
(10.00 – 16.00 uur)
mt010 (10.00 – 16.00 uur)

Donderdag 17 januari
OSG Hugo de Groot 
(19.00 – 21.00 uur)

Vrijdag 18 januari
CSG Calvijn Groene Hart 
(15.00 – 20.00 uur)
HM College (17.00 – 21.00 uur)
Techniek College Rotterdam 
(15.00 – 20.00 uur)

Zaterdag 19 januari
HM College (10.00 – 14.00 uur)
Techniek College Rotterdam 
(10.00 – 14.00 uur)

Woensdag 23 januari
Het Praktijkcollege Zuidwijk 
(09.00 – 16.00 uur of
18.00 – 22.00 uur)
Gemini College (16.00 – 21.00 uur)
Young Business School 
(14.00 – 17.00 uur of 
19.00 – 21.00 uur)
Palmentuin (14.00 – 20.00 uur)
Olympia College (13.00 – 15.30 uur)

Vrijdag 25 januari
Actief College (19.30 – 22.00 uur)
OZHW Groen College 
(15.00 – 20.00 uur)
Lentiz MBO Barendrecht 
(15.00 – 20.00 uur)
Dalton Lyceum Barendrecht 
(15.30 – 20.30 uur)
Calvijn Business School 
(16.00 – 20.00 uur)
Zuider Gymnasium 
(15.00 – 20.00 uur)
Vreewijk Lyceum 
(15.00 – 20.00 uur)

  

Dit jaar naar de 
middelbare school?

-

-

-

Dit jaar naar de 
middelbare school?

Het jaar 2019 is nog maar net begonnen, maar 
het schooljaar is al halverwege. De komende 
periode staat voor de leerlingen in groep 8 van de 
basisschool en hun ouders dan ook in het teken 
van een belangrijke keuze, namelijk die voor een 
middelbare school!

Bij het maken van deze keuze spelen uiteraard 
diverse factoren een rol. De behaalde leerresulta-
ten in voorgaande jaren bijvoorbeeld, want mede 
aan de hand daarvan wordt bepaald welk niveau 
passend is. Maar minstens zo belangrijk is na-
tuurlijk het gevoel dat een school geeft. Je moet 
je er natuurlijk wel meerdere jaren thuis kunnen 
voelen!

Gelukkig zijn de middelbare scholen graag bereid 
om een beeld te geven van de dagelijkse gang van 

zaken en manier van werken. De bekende ‘Open 
Dag’ is daarvan het meest sprekende voorbeeld. 
Zelf alles eens bekijken en sfeer proeven werkt 
vaak toch het beste. Vanzelfsprekend wordt op 
dergelijke dagen ook meer dan voldoende infor-
matie gegeven.

Een aantal scholen bleek daarnaast bereid om 
zich ook dit jaar weer in dit magazine aan u te 
presenteren. De redactie heeft zich daarbij niet 
alleen beperkt tot de grenzen van Barendrecht, 
maar ook een kijkje genomen op enkele scholen 
in de omliggende regio. De komende pagina’s in 
dit magazine zijn gereserveerd voor deze scho-
len. Veel leesplezier en vooral veel succes bij het 
maken van de keuze!
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Overzicht Open Dagen
Wanneer hebben de scholen hun Open Dagen? Hierbij een overzicht in chronologische volgorde.

Dinsdag 12 februari
Focus Beroepsacademie 
(16.30 – 20.00 uur)

Woensdag 13 februari
Olympia College 
(13.00 – 15.30 uur)

Zaterdag 16 februari
Young Business School 
(10.00 – 15.00 uur)
Montessori Mavo 
(11.00 – 15.00 uur)

Dinsdag 19 februari
OZHW Groen College 
(18.00 – 20.00 uur)
Lentiz MBO Barendrecht 
(18.00 – 20.00 uur)

Woensdag 6 maart
Olympia College (13.00 -15.30 uur)

Dinsdag 26 maart
Lentiz MBO Barendrecht 
(18.00 – 20.00 uur)

Dinsdag 16 april
mt010 (18.00 – 21.00 uur)

donderdag 24 januari 
Montessori Lyceum Rotterdam
(15.30 – 17.30 uur en 
19.00 – 21.00 uur)

Zaterdag 26 januari
Johan de Witt-gymnasium 
(09.00 – 12.00 uur)

Woensdag 30 januari
Montfort College 
(16.00 – 20.00 uur)
Het Praktijkcollege Charlois 
(13.00 – 18.00 uur)
Vakcollege Zuidrand 
(14.00 – 20.00 uur)

Vrijdag 1 februari
Da Vinci (15.00 – 20.00 uur)

Zaterdag 2 februari
Farelcollege (09.30 – 13.00 uur)
Marnix Gymnasium 
(09.30 – 13.30 uur)
Het Praktijkcollege Charlois 
(10.00 – 14.00 uur)
Da Vinci (10.00 – 14.00 uur)

Woensdag 6 februari
Het Praktijkcollege Zuidwijk 
(09.00 – 16.00 uur)

Vrijdag 8 februari
Het Lyceum Rotterdam 
(17.00 - 20.00 uur)
De Theater havo / vwo 
(18.00 – 21.00 uur)

Zaterdag 9 februari
Het Lyceum Rotterdam 
(10.00 – 14.00 uur)
G.K. van Hogendorp 
(10.00 – 15.00 uur)
Vakcollege Zuidrand 
(11.00 – 16.00 uur)

5  Januari 2019 Januari 2019   4



7  Januari 2019 

Verleg je grenzen op Calvijn Groene Hart
Een school die iedere leerling aanmoedigt om het optimale uit zichzelf te halen. Of je 
nu op het vwo, de havo of mavo zit, bij CSG Calvijn Groene Hart word je zo goed 
mogelijk voorbereid op de volgende stap. De open christelijke school voor voortgezet 
onderwijs zet daarbij een uitdagend en veelzijdig lesprogramma in. Daarin komt het 
motto ‘Verleg je grenzen’ telkens terug. De redactie sprak hierover met directeur Leo 
van ’t Spijker en teamleider leerjaar 1 Linda Bos.

Diverse brugklassen
Zodra je als brugklasser een voet over 
de drempel zet, heb je bij Calvijn Groe-
ne Hart diverse keuzes. Je kunt gaan 
voor tweetalig onderwijs (tto), waarbij 
ongeveer de helft van de vakken in het 
Engels wordt gegeven, of het regulie-
re programma. Leerlingen met een 
vwo-advies komen in een homogene 
vwo-klas terecht. ,,Daarnaast wer-
ken we met dakplanklassen. Je krijgt 
bij ons in het eerste jaar de kans te 
laten zien welk niveau bij jou past. De 
dakpanklas mavo/havo krijgt les op 
mavoniveau, de dakpanplas havo/vwo 
op havoniveau. Daarna stroom je door 
naar het niveau dat bij je past”, legt 
Linda uit. Leerlingen in de dakpanklas-
sen kunnen bovendien nog kiezen voor 
het sportprogramma.

Verleg je grenzen
Welke keuze je ook maakt, op Calvijn 
Groene Hart word je altijd uitgedaagd 
om je grenzen te verleggen. ,,Dat is ons 
motto en dat willen we laten zien in 
het onderwijs. Daar horen onder meer 
activiteiten, maatschappelijke stages 
en excursies bij. Voor ons is het mooi 
om te zien dat deze aanpak haar vruch-
ten afwerpt. De resultaten zijn goed, 
dit jaar waren de slagingspercentages 

van de mavo en 
het vwo weder-
om ruim 95%”, 
vertelt Leo. 

Uitdaging
De vele keuzes 
leiden er toe 
dat ouders wel 

eens aan Linda vragen of hun kind ook 
een ‘gewoon’ diploma kan behalen. 
,,Natuurlijk kan dat. Maar het uitdagen 
van de leerlingen om meer te doen 
vormt de essentie van ons onderwijs”, 
zegt ze. Het komt bijvoorbeeld terug 
op het vwo. Een onderdeel van het pro-
gramma is Eureka, bedoeld als voor-
bereiding op de academische wereld. 
,,Kritisch denken, filosofie, onderzoe-
ken en ontwerpen zijn belangrijke on-
derdelen van Eureka”, vertelt Leo, die 
tevens wijst op het tweetalig onderwijs 
binnen Calvijn Groene Hart. ,,Daarmee 
beogen we meer dan alleen het leren 
van Engels en het specifieke vak. Wij 
zien dit als een belangrijk middel om 
te functioneren binnen een steeds 
internationaler wordende samenleving. 
Dat vraagt om wereldburgerschap en 
daarom organiseren we uitwisselingen 
met buitenlandse scholen. Daarom 
is tto zeker niet alleen bedoeld voor 
leerlingen met een talenknobbel, want 
ook voor leerlingen met profielen als 
natuur & techniek of natuur & gezond-
heid is tto een toegevoegde waarde. 
Ook hier geldt dus weer: broaden your 
horizon!” Als tto-juniorschool voldoet 
de school aan alle normen die de inter-
nationale organisatie Nuffic TTO aan 
tweetalig onderwijs stelt.

Preprogramma
Nieuw is het preprogramma voor leer-
lingen van groep 8 die meer uitgedaagd 
willen en kunnen worden. ,,We hebben 
de afgelopen tijd contact gehad met de 
basisscholen en starten in februari. De 
leerlingen volgen een lesprogramma bij 
ons, dat loopt tot ongeveer de meiva-
kantie. Daarin brengen wij hen onder 
meer onderzoeks- en informatievaar-
digheden bij, maar we bieden tevens de 
mogelijkheid om het certificaat ‘Anglia’ 
te behalen. Er wordt zeer enthousiast 
op gereageerd”, vertelt Linda.

Masterclasses
Wie zelf wil ontdekken of het onder-
wijsaanbod van Calvijn Groene Hart 
bij hem of haar past, is welkom bij de 
masterclasses op 23 januari en 
20 februari. In deze klassen maak je 
kennis met tweetalig onderwijs, Eure-
ka en het sportprogramma. Inschrijven 
kan via de website. Op 21 en 25 januari 
worden bovendien proeflessen aange-
boden, zowel voor een complete groep 
8 als individueel.

Open Dag
Om nieuwe leerlingen en hun ouders te 
informeren, organiseert Calvijn Groene 
Hart daarnaast een Open Dag. Op vrij-
dag 18 januari zijn zij tussen 15.00 en 
20.00 uur welkom om kennis te maken 
met de school. Op dinsdagavond 
22 januari is er speciaal voor de 
ouders/verzorgers een informatie-
avond, die om 19.30 uur begint.

CSG Calvijn Groene Hart
Haarspitwei 11
2992 ZB Barendrecht
T: 0180-390393
I: groenehart.calvijn.nl
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Kleur jij liever 
buiten de lijntjes, ben je 
leergierig, onderzoekend 
èn heb je lef?
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Kleur jij liever 
buiten de lijntjes 
Ben je leergierig, onderzoekend én heb je talent? 

havo
atheneum

gymnasium

www.hetlyceumrotterdam.nl

Het Lyceum Rotterdam is een havo/atheneum/ 
gymnasium met drie bijzondere richtingen kunst, 
wetenschap en ondernemen. 

Bij Het Lyceum Rotterdam ben en blijf je actief  
betrokken bij je eigen leerproces, Het Lyceum  
Rotterdam geeft creatief onderwijs voor leerlingen  
die hun talenten willen ontwikkelen. 

Wanneer je nog niet wilt kiezen hebben wij een  
Da Vinci-brugklas met alle richtingen.

Nieuwsgierig? Kom kijken op onze open dag  
of neem deel aan onze open lessen.

OPEN DAG
-->  Vrijdag 8 februari 2019 
(van 17.00 tot 20.00 uur) 
--> Zaterdag 9 februari 2019 
(van 10.00 tot 14.00 uur) 

OPEN LESSEN  
--> Woensdag 23 januari 2019
--> Woensdag 13 februari 2019
Aanmelden voor de  Open Lessen:
info@hetlyceumrotterdam.nl

INFORMATIE-AVOND OUDERS 
EN LEERLINGEN GROEP 7+8:
--> Woensdag 23 januari  2019
--> Woensdag 13 februari 2019

Kunst

Ondernemen

Wetenschap

170903.HLR.adv Leonidas blaadje 210x148mm.indd   1 21-12-18   09:35



Open Huis

vrijdag 

25 januari 2019
19.30 - 22.00 u

Leerwegen
Basis
Kader
Gemengd/Theoretisch
Tweejarige brugklas

Actief@Work
(Loopbaanoriëntatie)

Profielen
Economie & Ondernemen
Bouwen, Wonen &  Interieur
Mobiliteit & Transport
Produceren, Installeren &  Energie
Zorg & Welzijn

Koninginneweg 126  
Oud-Beijerlandwww.actiefcollege.nl

OPEN DAGEN

HMCOLLEGE.NL

HMC Amsterdam, Arlandaweg 173-175 | HMC Rotterdam, Erasmuspad 10

VRIJDAG
18 JANUARI

17.00-21.00 UUR

ZATERDAG
19 JANUARI

10.00-14.00 UUR

 HMCMBOVAKSCHOOL       HMCMBOVAKSCHOOL       HMCMBOVAKSCHOOL       HMCMBOVAKSCHOOL       HMCMBOVAKSCHOOL

Nieuw onderwijsconcept 
Focus Beroepsacademie 
trekt veel belangstelling

Focus Beroepsacademie introduceerde dit schooljaar een 
ander onderwijsconcept voor leerlingen in leerjaar 1 van de 
basisberoepsgerichte leerweg en kaderopleiding van het 
VMBO (met en zonder LWOO). Daarin staat de individuele 
leerling nog meer centraal. Het nieuwe concept van de 
bijzondere samenwerkingsschool, opgezet door CSG Calvijn 
en OZHW, maakt nieuwsgierig. Tijdens de ‘Kom ‘ns kijken 
dag’ op woensdag 28 november kwamen veel mensen hier 
namelijk bewust op af, vertelt adjunct-directeur Joni 
Heijboer.

Zweeds concept
Het onderwijs is gebaseerd op het 
Zweedse concept ‘Kunskapsskolan’, 
dat gepersonaliseerd leren als uit-
gangspunt heeft. ,,De leerlingen zijn 
geplaatst in stamgroepen, waarin zij 
onder begeleiding van coaches indivi-
duele leerroutes ontwikkelen”, vertelt 
Joni. ,,Het voordeel is dat zij hierdoor 
hun eigen leerlijn bepalen, waarbij het 
niveau per vak kan variëren. In het 
traditionele klassensysteem wordt alles 
op hetzelfde niveau aangeboden, nu 
worden leerlingen gestimuleerd om 
zelf te ontdekken wat er nog meer uit 
te halen valt. Dat heeft een positieve 
invloed op de motivatie, maar vergroot 
ook de kans op slagen en biedt betere 
doorstroommogelijkheden. Er is name-
lijk ruimte voor talent en ambitie.”

Doelen stellen
Een belangrijke rol is weggelegd voor 
het digitale Learning Portal. “Daarin 
zijn alle vakken te vinden, per onder-
werp op ieder niveau. Samen met de 
coaches worden leerdoelen vastgesteld, 
waarvoor bepaalde taken moeten wor-
den gedaan. Leerlingen denken zelf na 
over wat ze moeten leren om dat doel 
te behalen, maar worden ook uitge-
daagd om een hoger niveau te probe-
ren. Minder doen is niet mogelijk, er 
zijn tien treden per jaar die allemaal 
doorlopen moeten worden”, zegt Joni. 
Om de leerlingen altijd toegang tot het 

leerroute volgen, wordt het instapniveau 
minder belangrijk. ,,De stamgroepen 
vormen we weliswaar aan de hand van de 
basisschooladviezen, maar bij voorkeur 
leren we de leerlingen uiteindelijk meer 
dan het advies dat ze hebben gekregen”, 
geeft Joni aan. Het concept is zowel 
op Focus Dalton als op Focus Calvijn 
volledig gelijk, waarbij de christelijke 
signatuur van laatstgenoemde het enige 
merkbare verschil vormt. 

Enthousiast ontvangen
Tijdens de succesvolle ‘Kom ‘ns kijken 
dag’ merkte Joni dat ouders veel belang-
stelling toonden voor het nieuwe con-
cept. ,,We hoorden vaak dat zij al gelezen 
of gehoord hadden over onze aanpak en 
bewust kwamen kijken”, zegt Joni. ,,Dat 
is leuk, net als de enthousiaste reacties 
van leerlingen en ouders die nu in leer-
jaar 1 met dit concept werken. Ouders 
zien kansen voor hun kinderen!”

Meer weten over het vernieuwende 
onderwijsconcept van Focus Beroeps-
academie? Dan ben je van harte 
welkom tijdens de Open Dag op 
12 februari tussen 16.30 en 20.00 uur.

Focus Beroepsacademie
Dierensteinweg 4
2990 AB Barendrecht
T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl

Learning Portal te bieden, krijgen zij 
een eigen laptop (in bruikleen) van Fo-
cus Beroepsacademie. Ook voor ouders 
is deze Learning Portal interessant. 
,,Omdat alle belangrijke informatie, 
zoals feedback, hierin wordt opgesla-
gen, kun je de ontwikkeling van je kind 
beter volgen dan ooit”, vertelt Joni. 

Gerichte ondersteuning
Vanzelfsprekend worden de leerlingen 
niet aan hun lot overgelaten, maar is 
er sprake van gedeelde verantwoorde-
lijkheid. Er bestaan nog altijd instruc-
tiemomenten en er is veel ruimte om 
zelfstandig te werken onder begelei-
ding van docenten. ,,Coaches voeren 
bovendien individuele gesprekken 
en iedere dag start en eindigt met de 
coach”, geeft Joni aan. De docenten 
zijn getraind op het gebied van coa-
ching, maar ook om te leren denken in 
doelen. ,,In de aanloopfase bezochten 
we in Zweden en Nederland scholen 
die al volgens dit concept werken. 
Bovendien hebben we didactische 
coaches die kunnen ondersteunen bij 
het plannen en pedagogische coaches 
die begeleiding kunnen bieden op soci-
aal-emotioneel gebied. Ons gebouw is, 
mede dankzij de werkpleinen, volledig 
toegerust op deze onderwijsvorm.”

Positieve effecten
Het nieuwe concept is bedoeld voor alle 
leerlingen. Doordat zij een individuele 
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Sinds dit schooljaar verzorgen OZHW Groen College vmbo en 
Lentiz MBO Barendrecht gezamenlijk het groenonderwijs aan de 
Dierensteinweg. Leerlingen kunnen op het vmbo Groen College 
zowel de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte als 
gemengde leerweg volgen, om zo de basis te leggen voor een 
vervolgopleiding op het mbo. ,,Dat hoeft niet noodzakelijk een 
groene opleiding te zijn, ons onderwijs sluit aan op iedere 
richting”, vertelt directeur Evert van Dijk. Op het MBO van 
Lentiz is het mogelijk om opleidingen op niveau 2,3 en 4 te 
volgen.

Springlevend
De school is een voortzetting van het 
Edudelta College. De noodzakelijke 
bundeling van krachten tussen OZHW 
Groen College en Lentiz werd begin 
juni definitief beklonken en vormde 
het sluitstuk van een onrustige peri-
ode. In de media werd immers volop 
gespeculeerd over een faillissement 
of sluiting. ,,Die berichtgeving was 
erg vervelend, want hiervan is nooit 
sprake geweest. We voelden ons in die 
periode gesterkt door het vertrouwen 
van ouders. Tijdens een door ongeveer 
driehonderd mensen bezochte bijeen-
komst konden we uitleg geven over de 
situatie. Gelukkig had het geen effect 
op de examinering en de resultaten. 
Het enige verschil is zichtbaar op de 
gevel”, blikt Evert nog één keer terug. 
Na een flinke organisatorische opera-
tie kon op 1 augustus worden gestart 
onder de nieuwe naam. De enige 
groenschool in Barendrecht is dus 
springlevend!

Divers onderwijs op het vmbo
Dat de ouders zo begaan waren met de 
school, heeft uiteraard te maken met 
de werkwijze. Leerlingen krijgen er na-
melijk ondersteuning op goed niveau, 
zodat er vrijwel geen uitval ontstaat. 
,,Ons onderwijs bereidt bovendien van-
af het begin voor op de groene praktijk. 
De basis is zo breed, dat leerlingen 

biedt leerlingen na het afronden van 
hun vmbo-opleiding de mogelijkheid om 
in de eigen vertrouwde Barendrechtse 
omgeving door te leren. Er worden vier 
opleidingen aangeboden, elk met hun 
eigen kenmerken. Creatieve geesten 
met groene vingers kunnen bijvoorbeeld 
kiezen voor de opleiding Hovenier, maar 
wie graag grote machines bestuurt zit 
weer goed bij de opleiding Groen, Grond 
& Infra. Dierenliefhebbers hebben de 
mogelijkheid om voor Dierverzorging 
te gaan. En dan is er nog de opleiding 
Business & Management. ,,Die is geba-
seerd op agrohandel en logistiek. Naast 
logistieke en commerciële aspecten is er 
ook oog voor ondernemen, economie en 
internationale handel. Daarom willen 
we graag een internationale stage aan 
deze opleiding koppelen. Dat past ook bij 
onze filosofie, waarin plaats is voor meer 
dan alleen onderwijs ut de bankjes”, 
verduidelijkt Evert. 

Open dagen
Ben je geïnteresseerd in een kennis-
making met de scholen? Dat kan! Op 
vrijdag 25 januari is iedereen van 15.00 
tot 20.00 uur welkom op de open dag 
van het vmbo en mbo, op dinsdag 19 
februari is er nog een open avond van 
18.00 tot 20.00 uur. Ook op dinsdag 26 
maart is er tussen 18.00 en 20.00 uur 
nog een extra gelegenheid om het mbo te 
bezoeken. Zie ook de websites voor meer 
informatie.

OHZW Groen College
Dierensteinweg 2, 2991 XJ Barendrecht
T: 0180-642040
I: www.ozhwgroencollege.nl

Lentiz MBO Barendrecht
Dierensteinweg 2, 2991 XJ Barendrecht
T: 0180-547528
I: www.lentiz.nl

daarna moeiteloos kunnen doorstro-
men naar een beroepsopleiding”, legt 
Evert uit. De leerlingen volgen het 
officiële examenprogramma groen en 
maken kennis met diverse beroepsvak-
ken. Dat zijn Bloem en styling, Dier, 
Groen, Handel, Techniek en Verwer-
king agrarische producten. Geregeld 
biedt de school leuke extra’s aan, zoals 
de jaarlijkse projectdag boordevol 
workshops en sportieve activiteiten. In 
het eerste leerjaar volgen alle leerlin-
gen bovendien de sociale weerbaar-
heidstraining Rots & Water.

Bijzondere klassen
Het OZHW Groen College kent ook 
een tweetal bijzondere klassen. In de 
Wereldkeukenklas leren de leerlingen 
alles over koken, voeding, eetgewoon-
ten van andere culturen en voedselpro-
ducten uit alle werelddelen. Ideaal voor 
wie het leuk vindt om in de keuken of 
horeca te werken. Dan is er ook nog 
de Paardenklas, bedoeld voor jongeren 
met een liefde voor paarden. In deze 
klas worden paardrijlessen gecombi-
neerd met lessen over verzorging van 
de edele dieren. Praktijklessen worden 
deels op school en deels bij een regio-
nale manege gevolgd.

Lentiz MBO Barendrecht
Het mbo-onderwijs wordt nu verzorgd 
door Lentiz MBO Barendrecht. Dit 

OZHW Groen College en Lentiz MBO Barendrecht  

bundelen krachten bij 

 invulling groenonderwijs  

HPC Zuidwijk staat nu nog in Rotterdam Charlois, maar in 
schooljaar 2019-2020 gaan wij verhuizen naar een schitterend 
nieuw schoolgebouw, in de wijk Zuidwijk! Wij zijn een kleine 
veilige en gezellige school met ongeveer 180 leerlingen, waar 
iedereen elkaar kent. Wij vinden het belangrijk dat je iedere 
dag met plezier naar school gaat. Om dat te bereiken, moet 
jij dingen doen die jij leuk vindt! Samen met je mentor ga jij 
op zoek naar jouw interesses. Wij hebben het onderwijs zo 
ingericht dat jij in je eigen tempo op ontdekkingstocht gaat 
naar jouw toekomst. 

Aandacht 
Wij hebben een 
vijf-gelijke-dagen 
rooster. Dit betekent 
dat je iedere dag van 
08.30 tot 14.30 uur 
op school bent. Je 
start en eindigt je 
dag bij je mentor. Je 
zit in een kleine klas. 
Dus je mentor heeft 
aandacht voor ieder-

een en daar bouw je een band mee op. 

Fase-onderwijs 
Op onze school werken wij niet in leer-
jaren, maar in drie fasen. Wanneer je 
bij ons op school komt, start je in fase 
één, de zelfredzaamheidsfase. In deze 
fase leer jij hoe je voor jezelf, maar ook 
voor anderen moet zorgen. 
Wanneer je de eerste fase hebt afge-
rond ga je naar fase twee, de beroeps-
oriëntatie-fase. In deze fase ga je on-
derzoeken in welke sector je zou willen 
werken. Je kunt kiezen uit techniek, 
detailhandel, horeca of zorg & welzijn.
Als jij er klaar voor bent, maken we 
de overstap naar de laatste fase, de 
beroepsgerichte fase. Nu gaan we voor 

Het schooljaar starten we met een 
brugklaskamp, zodat je je klasgenoten 
leert kennen. Ieder jaar gaan we op 
schoolreis en hebben we themaweken, 
sportdagen en minimaal één school-
feest. Daarnaast heeft iedere klas een 
aantal uitstapjes naar onder andere 
musea, muziek of toneel.

Open dagen
Wij willen jou graag onze school laten 
zien!
Je kunt hiervoor naar één van onze 
open dagen komen, óf je maakt een 
afspraak met onze ondersteuningsco-
ordinator of teamleider. 
Woensdag 23 januari 2018 
09.00 – 16.00 uur
Woensdag 23 januari 2018 
18.00 – 20.00 uur
Woensdag 6 februari 2018 
09.00 – 16.00 uur

Het Praktijkcollege Zuidwijk 
Huismanstraat 30
3082HK Rotterdam
T: 010-2974580
I:  www.hpc-zuidwijk.nl
E: hpc-zuidwijk@lmc-vo.nl

het echte werk! Samen met jou gaan we 
op zoek naar een passende stageplek. 

Keuze-uren
Naast de praktijkvakken, Nederlands, 
rekenen, burgerschap, Engels, infor-
matiekunde, sociale vaardigheden, 
beeldende vorming en gym, krijg je 
ook hebben wij keuze-uren. Jij bepaalt 
dan welke lessen je wilt volgen. Denk 
maar eens aan koken, sporten, muziek, 
drama of dans. 

MBO-1
Een beperkt aantal leerlingen gaat 
verder leren, zo werken wij samen met 
een ROC-school. Leerlingen kunnen 
op onze school het mbo-1 diploma 
behalen.

Voetbalklas 
Op onze school hebben we een voet-
balklas. Wij leiden je niet op tot een 
topvoetballer, maar wij gebruiken 
voetbal als middel om te leren. Dus 
naast de voetbaltrainingen, krijg je ook 
Nederlands en rekenen met voetbaltaal 
én worden de sociale vaardigheden 
aangeleerd d.m.v. sport & spel.
Van inspanning naar ontspanning

Het Praktijkcollege Zuidwijk 

Wij weten dat je het kan!  

11  Januari 2019 



theater • dans • zang/muziek
mavovoortheater.nl

OPEN 
DAG

12 JANUARI

theater • film • vormgeving 
theaterhavovwo.nl

Flexibel daltononderwijs op 
maat
Een onderdeel van het daltononderwijs 
is het werken met daltonuren. Naast 
de gewone lessen werken de leerlingen 
een aantal keer per week zelfstandig 
aan de lesstof, waarbij ze worden 
begeleid door een docent. Zij kiezen 
digitaal de docent, de lesruimte en het 
vak, waar ze extra ondersteuning of 
extra werk voor hebben. ,,Wij willen 
iedere leerling de mogelijkheid bieden 
het beste uit zichzelf te halen. Flexibel 
onderwijs op maat, waarin we leerlin-
gen die dat aankunnen, verantwoord 
loslaten. Dat kunnen ze vaak prima en 
het beïnvloedt de sfeer op positieve 
wijze”, vertelt Peter. Dalton Lyceum 
Barendrecht heeft duidelijk aandacht 
voor talent, onder meer via gepersona-
liseerd leren. ,,Dit kan zelfs betekenen 
dat zij voor één of meer vakken een 
jaar eerder vervroegd eindexamen 
doen. Een leerling van bijvoorbeeld 
havo 4 die een vak doet op het niveau 
van havo 5. Of een leerling van havo 
die voor een bepaald vak een vwo-ex-
amen doet, uiteraard in goed overleg.” 
De school is bovendien in het bezit van 
het predicaat Technasium. Het kernvak 
van het Technasium is O&O (onder-
zoek & ontwerpen). 

Pre-gymnasiumklas
Een leuke manier om toekomstige 
brugklassers al kennis te laten ma-
ken met het voortgezet onderwijs is 
de pre-gymnasiumklas. Die is speci-
aal bedoeld voor leerlingen met een 
vwo-advies. Op vrijdagochtend volgen 
zij vier lesuren. ,,We doen dit voor het 
vierde jaar en het voorziet echt in een 
behoefte”, merkt Peter. ,,We hebben 
inmiddels drie grote groepen, maar 
blijven aanvragen binnenkrijgen.”

om lessen digitaal te ondersteunen 
met behulp van iPads. ,,Het is een heel 
mooi hulpmiddel, waarmee de docent 
de lessen nog beter kan afstemmen op 
de behoefte van de leerlingen. Digitaal 
werken neemt een duidelijke vlucht. Wij 
zien digitale ondersteuning echter als 
een middel; de iPad op tafel is nooit doel 
op zichzelf”, legt Peter uit. Een van de 
docenten van Dalton Lyceum Barend-
recht won afgelopen jaar een landelijke 
wedstrijd en werd e-coach van het jaar.

Informatie
Dalton Lyceum Barendrecht heeft mo-
menteel vijftien brugklassen. Een aantal 
om trots op te zijn en dus wil de school 
bewijzen dat het verkregen vertrouwen 
terecht is. Dat gebeurt met een ervaren 
team, waaraan onlangs weer veel nieuwe 
collega’s zijn toegevoegd. Meer weten 
over Dalton Lyceum Barendrecht? Dan 
ben je van harte welkom op de Open 
Dag op vrijdag 25 januari tussen 15.30 
en 20.30 uur! Op woensdag 23 januari is 
er een aparte voorlichtingsavond, alleen 
voor de ouders. Nieuwsgierig naar het 
schoolplan? Dit is te lezen via de website 
of via www.dlbinfozine.nl.

Dalton Lyceum Barendrecht
Zichtwei 1
2992 ZA Barendrecht
T: 0180-642180
I: www.daltonbarendrecht.nl

Trots
Sowieso probeert Dalton Lyceum 
Barendrecht binnen het onderwijs 
aan te sluiten bij interesses van de 
leerlingen door extra vakken te geven. 
Een atelierklas, lessen in dans, drama 
en zang, de mogelijkheid tot versterkt 
taalonderwijs in Engels of de ruimte 
om zich op sportief vlak te oriënte-
ren middels het keuzevak sport & 
bewegen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met talentvolle sporters 
door afspraken vast te leggen in een 
Topsportcontract. Bovendien is er veel 
aandacht voor loopbaanoriëntatie, 
waarbij de contacten via de stichting 
Samenwerking Onderwijs Bedrijfsle-
ven Barendrecht erg waardevol zijn. De 
leerlingen laten zich regelmatig zien in 
de regio. ,,Op 12 december heeft Derk, 
een leerling van ons Technasium, een 
presentatie gegeven bij het burgemees-
tersontbijt. Hij maakte veel indruk op 
alle aanwezigen. Daarnaast heeft een 
groepje leerlingen namens onze school 
een debatwedstrijd gewonnen. We 
hebben ze daarbij de verantwoorde-
lijkheid en de ruimte gegeven om zich 
hierop voor te bereiden. Als je ziet wat 
daar vervolgens uitkomt, maakt dat 
mij trots”, vertelt Peter. Hij is verder 
zeer te spreken over de maatschap-
pelijke betrokkenheid die binnen de 
school zichtbaar is. ,,Een voorbeeld: 
Twee jaar geleden is het project Day for 
Change opgezet, waarbij acties worden 
gehouden voor het goede doel. Mooi 
om te zien hoe collega’s en leerlingen 
dat verder oppakken.”

iPad
Dalton Lyceum Barendrecht heeft een 
inhoudelijk programma ontwikkeld 

Aandacht voor talent op Dalton Lyceum Barendrecht
Op het Dalton Lyceum Barendrecht, een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en 
vwo, wordt vanzelfsprekend gewerkt volgens de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit. ,,We 
onderscheiden ons echter ook doordat we leerlingen hier dagelijks zien, erkennen en korte lijnen 
hanteren met leerlingen en ouders”, zegt directeur Peter Timmers.

13  Januari 2019 



Marnix, 
het Rotterdamse Gymnasium 

dig denken en samenwerken. Bij A&C 
houd je je bezig met Dans, Beeldende 
kunst, Muziek, Film en Drama. Bij 
R&D richt je je op ontwerpen en on-
derzoeken.

Internationalisering
In klas 1 en 2 krijg je het vak Interna-
tionalisering. Je praat met elkaar en 
leert over vraagstukken als internatio-
nale politiek, klimaatbeheersing en mi-
gratie. In klas 3 en 4 wordt dit vervolgd 
door de mogelijkheid deel te nemen 
aan een Europese uitwisseling of zelfs 
een reis naar India. En natuurlijk kun 
je extra talen volgen: Cambridge-En-
gels, Spaans en Chinees.

Persoonlijke begeleiding
Om goed te kunnen leren is het belang-
rijk dat je je prettig voelt. Daarom vin-
den we het belangrijk te weten hoe het 
met je gaat. Elke klas krijgt een mentor 
die speciaal op jou let. Klas 1 heeft 
twee mentoruren per week, zodat er 
extra tijd is voor begeleiding. 

Veilige school
Het Marnix is een zeer veilige school 
met een open en plezierig schoolkli-
maat. Leerlingen geven de school een 
9,7 hiervoor. Zo’n schoolklimaat biedt 
de beste voorwaarde om jezelf te kun-
nen ontwikkelen.

Samenwerking met 
universiteiten
We zijn er trots op dat we samen-
werkingsverbanden hebben met de 
universiteiten in Rotterdam, Leiden en 
Delft. Zowel in onder- als bovenbouw 
kunnen leerlingen deelnemen aan de 
pre-university programma’s van deze 
universiteiten.

Marnix leert, onderzoekt, 
sport, acteert, reist……
Naast de lessen zijn er veel leuke en 
uitdagende activiteiten op het gebied 
van cultuur, wetenschap en sport. Ner-
gens anders word je zo breed opgeleid 
en krijg je zoveel ruimte om te doen 
waar je goed in bent.

Bezoekmomenten
Voorlichtingsavond voor ouders:  
22 januari 2019 20.00 uur
Open Lesmiddag
(aanmelden via de website):  
13 februari 2019 13.30 uur
Open Dag:
2 februari 2019   9.30-13.30 uur

Zelfstandig gymnasium
We zijn een school met een rijke tra-
ditie, maar ook een eigentijdse school. 
Een gymnasiumdiploma biedt meer 
dan een vwo-diploma. Je zult bij alle 
vakken een zeer hoog niveau en extra 
diepgang ervaren.

Schoolcultuur
Zelfstandige gymnasia kennen een 
eigen schoolcultuur, die gekenmerkt 
wordt door een combinatie van uitda-
gend onderwijs en een brede vorming 
in een veilige, omgeving. Die cultuur 
ontstaat eigenlijk vanzelf als je in een 
omgeving leert waarin alleen gymnasi-
umleerlingen zijn.

Klassieke vorming
Op het gymnasium krijg je naast de 
andere schoolvakken les in Latijn en 
Grieks. Twee boeiende talen, die je veel 
leren over culturen in de oudheid en 
onze eigen geschiedenis. Maar die ook 
het analytisch en logisch denken sti-
muleren en bijdragen aan het ontwik-
kelen van academische vaardigheden, 
zoals kritisch kijken en discipline. Met 
behulp van de klassieke talen is het ook 
gemakkelijker om andere talen te leren. 

Moderne vakken: research & 
development en art & culture
In de onderbouw kies je een van onze 
twee keuzeprogramma’s Art & Culture 
of  Research & Development. Bij beide 
vakken leer je vaardigheden als infor-
matie verwerven, creatief en zelfstan-

Het Farelcollege 
staat bekend als 

een warme, 
familiaire school waar 

je als leerling gezien 
wordt en je veel persoonlijke 

aandacht krijgt. Bij elke 
opleiding op het Farel krijg je 

de kans om je talenten te 
ontwikkelen en te groeien op 

jouw manier.

Farelcollege, aandacht voor jou
Kom de sfeer proeven van het Farelcollege in Ridderkerk.
Het Farelcollege bestaat eigenlijk uit 
drie scholen op één plek: Farel Lyceum 
- atheneum, atheneum tweetalig en 
havo, Farel Mavo en Farel Vmbo. Je 
hebt les in je eigen school, zodat je je 
snel thuis voelt. Tijdens de schooltijd 
op het Farel zul je ontdekken wat je 
wilt en waar je goed in bent. Hierdoor 
groeit je zelfvertrouwen en kun je zelf-
standig keuzes maken.

Ontdek je talent  
samen met ons
In de eerste klas krijg je les in ver-
schillende vakken. In de lessen maar 
ook daarbuiten ga je veel nieuwe 
dingen leren. Dat doe je samen met de 
leerlingen in je klas onder begeleiding 
van je leraren. Met je klas maak je vaak 
een uitstapje, bijvoorbeeld naar een 
museum of de Rotterdamse haven. 
Maar er zijn ook veel andere gezellige 
activiteiten zoals de Black & White 
party, het kerstgala, een dagje naar de 
Efteling of Walibi, een reis naar het 
buitenland. Daarmee leer je over je 
grenzen heen te kijken en door deze 
dingen samen te doen, ontstaat er een 
hechte band.

Talenturen
Welke opleiding je ook kiest, je hebt 
altijd talenturen sportief & creatief. 
Tijdens deze uren maak je kennis met 
verrassende sporten en gevarieerde 
kunstvormen. Bij sport kun je den-

ken aan freerunning, kickboksen,
lacrosse. Bij creatief kun je je uitleven 
in mode, theater, muziek, fotografie 
en video.

iPadonderwijs
In de klas gebruiken we iPads als 
aanvulling op de boeken. Vanaf de 
brugklas werk je met je eigen iPad. In 
de les leren we je hoe je op een cre-
atieve en veilige manier met je iPad 
kunt omgaan, welke apps je goed 
kunt gebruiken en nog veel meer.

Aandacht voor jou
De leraren helpen je graag om goed 
te presteren. Als het even iets minder 
gemakkelijk gaat, krijg je extra begelei-
ding bij het leren. Zo stimuleren we je 
om het beste uit jezelf te halen. 
Je mentor weet wat er speelt en heeft 
aandacht voor jouw persoonlijke 
situatie. Dat zorgt ervoor dat je je op
 je gemak voelt in een prettige leer-
omgeving.

Welke brugklas?
Op advies van de basisschool en de 
ondersteunende gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem word je geplaatst 
in een brugklas met leerlingen van 
ongeveer hetzelfde niveau. Heb je een 
dubbeladvies gekregen? Dan krijg je 
een toelatingsgesprek.
De mogelijkheden voor plaatsing in 
het eerste jaar zijn ruim: er zijn brug-
klassen atheneum, atheneum tweeta-
lig, havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-ba-
sis en vmbo-basis met lwoo. In welke 
brugklas je ook begint, op het Farel-
college haal je een diploma op je eigen 
niveau. Met dat diploma op zak kies je 
de vervolgopleiding die bij je past.

Nieuwsgierig geworden?
Je bent van harte welkom op onze 
informatieavond op donderdag
 17 januari 2019 van 19.30-21.00 uur 
en ons Open Huis op zaterdag 
2 februari van 09.30-13.00 uur.

Als je bij het Farel 

naar binnenloopt, 

voel je meteen 

dat je van harte 

welkom bent.
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Gemini College Ridderkerk:
meer rust en ruimte voor leerlingen 

Leren door doen
Met het flexrooster krijgen vakdo-
centen meer tijd om de betekenis 
van de lesstof uit te leggen en 
samen met de leerling concrete 
praktijkvoorbeelden te analyseren. 
De samenwerking komt de sfeer en 
de prestaties ten goede. Leerlingen 
leren door “doen”.  

Talentontwikkeling
Het traditionele onderwijssysteem 
biedt onvoldoende gelegenheid 
om talenten optimaal te kunnen 
ontwikkelen. Het flexrooster biedt 
de leerling juist de mogelijkheid om 
zich te verdiepen in andere inte-
ressante zaken als Spaans, sport-
clinics, kookcursussen, muziek, 
drama, dans, filosofie, ondernemer-
schap etc. 

Samengevat betekent het flex-
rooster: 
• Ruimte voor de leerlingen om in  
 rust te kunnen studeren en/of  
 zich voor te bereiden voor de les,  
 toets of presentatie; 
• Ruimte voor de leerlingen om zich  
 te verdiepen of juist extra onder- 
 steuning te krijgen van een 
 vakdocent; 
• Ruimte om met verschillende  
 jaren en niveaus samen te werken  
 aan projecten; 
• Rust door 3 vakken van 
 80 minuten per dag waar 
 leerlingen actief meedoen en  
 tijd krijgen om samen te 
 werken.

Tweejarige brugperiode 
Het Gemini College Ridderkerk kent 
een tweejarige brugperiode. Dit be-
tekent dat de leerling de eerste twee 
leerjaren kan laten zien welke oplei-
ding het beste bij hem/haar past. Het 
Gemini  College heeft combinatieklas-
sen basis/kader, mavo/havo en havo/
vwo. 
De tweejarige brugperiode zorgt voor 
een betere aansluiting op de basis-
school. We vinden het belangrijk dat de 
leerling op het juiste opleidingsniveau 
terecht komt en zijn/haar talenten 
optimaal ontwikkelt.

Cambridge (Engels)
Vanaf leerjaar 3 kunnen de leerlingen 
naast de gewone Engelse les ook Engels 
volgen op een hoger niveau. Dit leidt 
tot een extra diploma dat een leven 
lang geldig is en internationaal is 
erkend. We bieden drie verschillende 
niveaus aan: First (First Cambridge 
English FCE), Advanced (ACE) en Pro-
ficiency (PCE). 

Vakman/vakvrouw 
Voor vmbo-leerlingen die naast de 
theorie ook meer praktisch bezig willen 
zijn, heeft het Gemini College de vak-
colleges Techniek, Zorg & Welzijn en 
Economie & Ondernemen. 
Deze vakcolleges zijn met name be-
stemd voor leerlingen met een basis- 
en/of kaderberoepsgericht advies. 
Naast de reguliere theorievakken als 
Nederlands, Engels en wiskunde is er 
veel ruimte voor de praktijkvakken. 
Als de leerlingen van school komen, 

Algemeen
Gemini College is een middelgrote school (ca. 700 leerlin-
gen) voor leerlingen van vmbo-bk / mavo /  havo / vwo. 
De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en 
heeft alle noodzakelijke faciliteiten binnen de school.

Flexrooster
Het Gemini College start komend schooljaar (2019-2020) 
met het flexrooster. Dit betekent dat de leerlingen een 
rooster krijgen van 3 vaste lesblokken van 80 minuten per 
dag met ervoor en erna  flexuren. De leerlingen kiezen zelf 
wat zij tijdens de flexuren volgen. Denk hierbij aan onder 
andere bijlessen, huiswerkbegeleiding, stilte-uren. 
Tijdens de tweejarige brugperiode (onderbouw) zullen de 
leerlingen een aantal flexuren verplicht moeten volgen. 
Leerlingen maken huiswerk op school, zodat er thuis zo 
min mogelijk huiswerk gemaakt of geleerd hoeft te wor-
den. Er blijven genoeg uren over waarbij de leerlingen zelf 
een keuze kunnen maken.  

Extra
Met het flexrooster bieden we maatwerk: leerlingen 
kunnen kiezen voor bijlessen (extra uitleg), verdieping of 
verrijking van de lesstof of verbreding (extra vakken). Dit 
doen zij onder persoonlijke begeleiding van vakdocenten 
en mentoren. 

hebben ze een solide basis gelegd voor 
het vervolg van hun carrière.
Bedrijven zijn door een tekort aan 
technisch personeel, ICT’ers en mede-
werkers in de zorg op zoek naar goede 
vakmensen. In de onderbouw gaan de 
leerlingen een aantal dagen op snuf-
felstage. In de bovenbouw lopen ze lan-
ger stage en kunnen ze naar vermogen 
meer zelfstandig aan de slag. 
Tijdens de Open Dag is er veel infor-
matie beschikbaar over deze 3 vakrich-
tingen en de daarbij behorende moge-
lijkheden. Bovendien kan de leerling 
de sfeer proeven en is het mogelijk om 
onder leiding van onze eigen vakkan-
jers werkstukjes te maken. 
Kan een leerling voor een bepaald vak 
een hoger niveau aan, dan geven we de 
leerling zeker die kans en is er tevens 
de mogelijkheid om op dat niveau 
examen te doen. 

VWO+ 
De vwo+ klas staat in het teken van 
ontdekken en onderzoeken. De leerlin-
gen werken vanuit een centraal thema 
en gaan op onderzoek uit. Naast de 
reguliere schoolvakken als Nederlands, 
Engels en wiskunde krijgen de leer-
lingen modules als Spaans, filosofie, 
zelfexpressie, science en klassieke 
culturele vorming. 

Tevens wordt aandacht besteed aan 
onderzoek op het gebied van natuur 
en milieu (programma Globe) en het 
Erasmus programma (in samenwerking 
met de Erasmus Universiteit). 

Wil je komen kijken wat het Gemini 
College jou te bieden heeft? Kom dan 
naar onze Open Dag op woensdag 
23 januari van 16.00 tot 21.00 uur. 

Gemini College 
Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk 
T: 0180-486999
I: www.geminicollegeridderkerk.nl 
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Montfort College: 
jouw keuze, jouw school!

Ben jij op zoek naar een gezellige, kleinschalige school? En lijkt 
het je interessant om niet alleen te leren onder begeleiding van 
docenten, maar ook zelfstandig keuzes te maken? Dat kan op 
het Montfort College in Rotterdam. De redactie voerde een 
gesprek met de brugklasleerlingen Ashriya, Aya (allebei klas 
1D), Sebat (klas 1H) en Ana (klas 1I), die enthousiast vertelden 
hoe zij de multiculturele school ervaren.

Inclusief rooster
Het Montfort College is een school 
voor vwo, havo en mavo onderwijs en 
geldt als een kleinere school. Daardoor 
is er veel aandacht voor de leerlingen 
en kunnen de docenten hen nog beter 
begeleiden. Het Montfort College 
werkt met een inclusief rooster. Dat 
houdt in dat de lessen in de basisvak-
ken 80 minuten duren. ,,Eerst leek mij 
dat wel lang, maar het gaat eigenlijk 
best snel voorbij. Er is veel afwisse-
ling”, zegt Aya. Dat wordt door Ana 
bevestigd. ,,De leraren geven uitleg, 
maar we kunnen ook zelfstandig of 
in groepjes werken. We hebben een 
jaarplanner, daarop staat wat we per 
week doen. Als je tijd over hebt, kun je 
altijd nog extra werk doen. Ik vind het 
ook wel fijn dat we drie lessen per dag 
hebben, want dan hoef je ook niet zo 
veel boeken mee te nemen”, vertelt ze. 
Daarnaast wordt dagelijks het huis-
werk gemaakt in de huiswerkklas, ook 
weer onder begeleiding van een docent.

De keuzelessen
Leerlingen op het Montfort College 
volgen minimaal vijf keuzelessen per 
week. Dat kan werkelijk van alles zijn. 
,,We hebben een boekje waaruit we 
kunnen kiezen. ’s Ochtends en ’s mid-
dags kun je inschrijven voor een keuze-

leerlingen worden opgeleid tot buddy of 
tutor van leerlingen in de onderbouw. 
Hoewel de vier meisjes hier zelf nog geen 
ervaring mee hebben, weet Sebat wel hoe 
dit werkt. ,,Ze helpen je bij de vakken die 
je lastig vindt. Ik ken wel kinderen die 
een buddy hebben en zij vinden het heel 
handig om met hen te kunnen oefenen”, 
legt ze uit. Vanzelfsprekend nemen de 
contacten tussen boven- en onderbouw 
hierdoor toe en dat heeft eveneens een 
positieve invloed op de sfeer.

Helemaal op het gemak
Het viertal is dan ook blij dat zij voor het 
Montfort College gekozen hebben. ,,Ik 
was snel gewend en voel me helemaal op 
mijn gemak”, merkt Ashriya op. De an-
deren sluiten zich daarbij aan. ,,Je leert 
elkaar snel kennen en ik vind dat we 
aardige leraren hebben”, voegt Aya nog 
toe. ,,Ze bieden je veel hulp, maar je mag 
ook zelfstandig werken”, geeft Sebat nog 
een laatste argument om voor de school 
te kiezen.

Wil je zelf eens meemaken hoe het op 
het Montfort College gaat? Kom dan 
eens langs op de Open Dag op woensdag 
30 januari van 16.00 tot 20.00 uur. Op 
woensdag 6 en woensdag 20 februari 
zijn er informatieavonden. Het Montfort 
College is ook vanuit Barendrecht goed 
bereikbaar. Zie ook de website voor meer 
informatie.

Montfort College
Montessoriweg 14
3083 AN Rotterdam
T: 010-4855277
I: www.montfortcollege.nl

les. Soms moet je er snel bij zijn, want 
het kan ook vol zitten en dan moet je 
iets anders kiezen”, zegt Sebat. De keu-
zelessen duren veertig minuten en zijn 
zeer gevarieerd. Van Cambridge Engels 
tot Spaans en Chinees, van yoga en 
kickboksen tot schaken en van cartoon 
tekenen tot hairstyling en vloggen; de 
leerlingen krijgen allerlei mogelijkhe-
den aangeboden. Zij bepalen zelf de 
invulling van de keuzelessen, al bevat 
het programma ook enkele verplichte 
onderdelen. ,,En als je een vak moeilijk 
vindt, kun je de keuzeles gebruiken om 
extra ondersteuning te krijgen”, legt 
Ashriya uit.

Prettige omgeving
Doordat de keuzelessen per leerling 
verschillend zijn, kom je op het Mont-
fort College ook sneller in aanraking 
met andere schoolgenoten. ,,Wij zitten 
niet allemaal bij elkaar in de klas, maar 
kennen elkaar toch. Dat gaat heel snel, 
want de school is niet zo groot en via 
vriendinnen ontmoet je dan ook weer 
anderen”, vertelt Ana. Het resulteert in 
een prettige sfeer. ,,We gaan goed met 
elkaar om, iedereen accepteert elkaar. 
En er zijn ook leuke feesten voor de 
hele school”, zegt Ashriya. Binnen 
de school wordt bovendien aan peer 
coaching gedaan, waarbij bovenbouw-

‘Technology & Business als middel voor de voorsprong in hun verdere leven’

Rotterdamse Calvijn Business School 
geeft leerlingen basis voor verdere carrière

gen zoals Technische Informatica, 
Technische Bedrijfskunde en Chemie. 
Allemaal studies die ik ook overweeg 
om te doen wanneer ik mijn middelba-
re schooldiploma heb. Op school word 
je goed voorbereid op je toekomst. 
Leraren, zoals mijn docent Bedrijfseco-
nomie, komen ook daadwerkelijk uit 
de praktijk. Doordat hij écht weet hoe 
het er in het bedrijfsleven aan toe gaat, 
weet hij hoe de wereld in dat opzicht 
werkt.” De havo4 scholiere is momen-
teel betrokken bij een Scheikunde 
project waarbij eigen scrub, lipgloss en 
crèmes worden gemaakt. Leerlingen 
produceren dit vervolgens op grote 
schaal om te verkopen. Het markton-
derzoek waarbij rekening gehouden 
wordt met de duurzaamheid, logo en 
marketing aspect is ook voor de reke-
ning van de leerlingen. 
Teamleider Annika Abozead-Vos 
sluit zich hierbij aan: ,,Technology & 
Business zijn voor ons middelen om de 
leerlingen een voorsprong te geven in 
hun verdere leven. Hierbij gaat het niet 
alleen om het ondernemerschap, maar 
ook het plannen, regelen, organiseren. 
Door die presentatievaardigheden 
staan leerlingen sterker in hun schoe-
nen bij elke sollicitatie. Het moet niet 
uitmaken waar je vandaan komt, maar 

een diploma van de Calvijn Business 
School geeft dat beetje extra op je CV 
waardoor jij die topbaan krijgt.”

Koppeling
De link met het bedrijfsleven krijgen 
leerlingen zowel in de lessen mee als 
in de Business Talent Week (BTW). 
Deze projecten zijn altijd direct na een 
toetsweek zodat scholieren zien hoe 
hun opgedane kennis in de praktijk 
wordt gebracht. Abozead-Vos: ,,Het 
bedrijfsleven en de wereld van buiten 
worden gekoppeld aan de vakken door 
excursies, gastsprekers, maar ook vrij-
willigerswerk in de buurt. Leerlingen 
hebben een project met de voedselbank 
gedaan en vonden het leuk om zich op 
die manier in te zetten. Deze positieve 
invloed op de wijk doen wij ook met 
verzorgingshuizen en eenzame oude-
ren door hen een kerstkaart te sturen. 
Dit in samenwerking met het Natio-
naal Ouderenfonds.”
 
Calvijn Business School houdt vrijdag 
25 januari tussen 16:00 en 20:00 uur 
open dag aan de Roerdomplaan 42 in 
Rotterdam. Ook is het mogelijk een les 
bij te wonen op woensdag 6 februari. 
Aanmelden kan via 
a.abozead@calvijn.nl. 

ROTTERDAM – Leerlingen van 
Calvijn Business School (CBS) 
in Rotterdam-Zuid, zijn erg te 
spreken over de manier 
waarop zij onderwijs krijgen. 
Poonam Janki (15) uit mavo3 
en de 17-jarige havo4 scholiere 
Passionata Ferdinandus 
vinden het kleinschalige van 
de school prettig. Ook de 
koppeling met het 
bedrijfsaspect zien beiden als 
een pré. 

De Christelijke school voor voortgezet 
onderwijs is met een ongeveer vierhon-
derd leerlingen in vijf leerjaren klein-
schalig te noemen. Poonam: ,,Iedereen 
kent elkaar en dat vind ik fijn. Ik heb 
veel vriendinnen, docenten kennen 
de leerlingen goed en we worden goed 
begeleid.” 

Nieuwe profielen op de havo 
Met ingang van cursusjaar 2019-2020 
gaat het CBS ook de uitstroomprofie-
len Natuur & Gezondheid (N&G) en 
Natuur & Techniek (N&T) aanbieden, 
omdat de school zich meer op Techno-
logy en Health gaat richten. Passionata 
ziet daar voordelen in. ,,Deze vakken 
sluiten goed aan bij vervolgopleidin-
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HPC Charlois Create yourself! 

route wordt afgesloten met een 
diploma dat bij je past.
Leerlingen die goed kunnen werken in 
de praktijk kunnen een Pro-diploma 
halen. Wanneer je na onze school 
verder kunt leren, kun je bij ons op 
school een mbo-1 diploma halen.

Create yourself
Op school doen we ook veel leuke 
dingen. Ook zo ontdek je wat je leuk 
vindt en waar je goed in bent. Er 
worden bijvoorbeeld workshops 
muziek, klimmen, voetbal, 
programmeren en dans gegeven. In het 
voorjaar organiseren we zelfs ons eigen 
festival! We doen ook leuke dingen 
buiten school zoals op kamp gaan of 

een bezoek aan een theater. We hopen 
dat jij snel een keer komt kijken op 
onze mooie, gezellige school. Samen 
gaan we op zoek naar wie jij wil 
worden! Kom je een keer naar onze 
open dag?

Het Praktijkcollege Charlois
Talingstraat 170
3082 MH Rotterdam
T: 010- 4294946
I: hpc-charlois.nl
E: hpc-charlois@lmc-vo.nl

Praktijkonderwjs
HPC Charlois en een school voor 
Praktijkonderwijs. Bij ons op school 
leer je dus vooral door lekker aan de 
slag te gaan. We hebben wel 6 
richtingen waarin je certificaten kunt 
halen: techniek, groen, zorg en welzijn, 
logistiek, horeca en detailhandel. 
Natuurlijk krijg je ook vakken als 
Nederlands, rekenen en geschiedenis. 
Samen met jou
Onze kleine klassen van maximaal 16 
leerlingen hebben een eigen mentor. 
De mentor is er speciaal voor jou en je 
ouders. We vinden het belangrijk om 
jou goed te leren kennen. Zo kunnen 
we goed voor je klaar staan. Ook als je 
even iets extra nodig hebt, zijn we 
ervoor jou en je ouders.

Stage lopen
Stages zijn heel belangrijk bij ons op 
school. We oefenen eerst in de klas en 
later ga je stage lopen bij verschillende 
bedrijven. Zo leer je wel werk je leuk 
vindt en bij je past. Hierbij krijg je hulp 
van je mentor en je stagebegeleider. 

Pro diploma of mbo
Bij ons op school krijgt elke leerling 
eigen leerstof op eigen niveau. Zo volgt 
elke leerling dus een eigen route. Deze 

meld je aan voor de open lesmiddag
www.marnixgymnasium.nl/openlesmiddag

Open lesmiddag
 woensdag 13 februari  13.30 - 16.00 uur

zaterdag

2
februari

09.30 - 13.30 uur

Kom naar onze
Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen je graag meer want wij zijn heel 
trots op onze mooie school en leerlingen. Onze school is heel mooi want hij is pas helemaal 
opgeknapt. Kom je bijvoorbeeld kijken naar ons horecaplein? Dat is net een echte keuken van 
een groot hotel. We doen ook heel veel leuke dingen zoals 3D printen op ons techniekplein en 
ook zijn er workshops zoals dansen, boxen en cupcake-cup!

Open dagen30 januari van 13:00-18:00 uur
2 februari van 10:00-14:00 uur
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Zuider Gymnasium  
daagt leerlingen uit om iets nieuws te leren 

uiteenlopende beroepen tot het ont-
wikkelen van een technisch product; 
het is slechts een kleine greep uit de 
voorbeelden. ,,We maken graag gebruik 
van experts buiten de school om de 
leerlingen in aanraking te brengen met 
nieuwe werelden. Een mooi voorbeeld 
is de bijzondere ruimtemissie bij 
ESA-Estec in Noordwijk, waarbij een 
beroep wordt gedaan op aspecten van 
diverse vakken”, zegt Chris enthousi-
ast.

Prettig klimaat vol 
Rotterdamse nuchterheid
Uiteindelijk behaal je een zeer per-
soonlijk gymnasiumdiploma, waarbij je 
bent uitgedaagd om écht iets te leren. 
Dat gebeurt in een prettig klimaat. 
,,Een prettige, hechte omgeving, waar 
leerlingen worden gezien en waar de 
Rotterdamse nuchterheid heerst”, 
zegt Chris. Ook oud-leerlingen leveren 
hieraan een bijdrage. ,,We zien hen 
regelmatig terugkeren om huiswerk-
begeleiding te geven of een workshop 
aan te bieden over bijvoorbeeld hun 
huidige werk. Zij zijn onze rolmodel-
len. Bovendien heeft een groot aantal 
docenten hier zelf op school gezeten, 
dat zegt ook wel iets.” Door het jaar 
heen organiseert de leerlingenvereni-
ging bovendien leuke activiteiten als 

sportdagen en schoolfeesten, waarvoor 
vrijwillig kan worden ingeschreven.

Eigen basisschool
Het Zuider Gymnasium heeft bo-
vendien een eigen basisschool, waar 
leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de 
basisschool al kennis kunnen maken 
met het onderwijs. Zij krijgen naast 
de basisschoolvakken ook al les op 
vo-niveau. ,,Dit is gegroeid vanuit het 
pregymnasium, dat we al aanboden 
voor leerlingen van groep 8. In de prak-
tijk blijkt dat hoogbegaafde leerlingen 
in groep 5 al tegen de lamp lopen en 
zich gaan vervelen. Middels deze klas 
willen we hen gemotiveerd houden”, 
zegt Chris. De basisschool heeft een 
eigen ingang en schoolplein. Aanmel-
den is nog steeds mogelijk.Nieuwsgie-
rig naar het persoonlijke onderwijs van 
het Zuider Gymnasium? Kom dan eens 
langs tijdens de open dag op vrijdag 25 
januari van 15.00 tot 20.00 uur. Voor 
meer informatie over de (basis)school 
kunt u contact opnemen met Chris.

Zuider Gymnasium
Grift 30
3075 SB Rotterdam
T: 010-4190077
I: www.zuidergymnasium.calvijn.nl
E: zuidergymnasium@calvijn.nl

Trajecten op maat
In principe is het Zuider Gymnasium 
een klassiek gymnasium, waar naast 
de reguliere vwo-vakken ook Latijn, 
Grieks en klassieke culturele vorming 
wordt aangeboden. ,,Maar de weg naar 
het diploma kan voor iedere leerling 
anders verlopen”, geeft Chris aan. Dat 
gebeurt namelijk middels trajecten 
op maat. Een persoonsgericht pro-
gramma, dat aansluit op talenten en 
interesses van leerlingen. ,,Er wordt 
dus zeer gedifferentieerd lesgegeven. 
Een leerling kan bijvoorbeeld voor 
een bepaald vak al vooruit werken en 
zelfs al vervroegd eindexamen doen. 
Zo ontstaat tijd en ruimte voor extra 
projecten, waardoor zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Bijzonder is dat 
wij binnen het rooster naar die ruimte 
zoeken en niet met aparte profielklas-
sen werken. Wel verwachten we dat 
alle leerlingen voldoen aan de eisen 
van de opleiding.”

Zeer veel mogelijkheden om 
aan te sluiten op interesses
Het Zuider Gymnasium geeft de leer-
lingen ontzettend veel mogelijkheden 
om het lesprogramma te verbreden 
of verdiepen. Van proefstudies aan 
de universiteit, culturele excursies, 
ontmoetingen met mensen met 

Vind jij het leuk om uitgedaagd te worden en voortdurend je grenzen te verleggen? Om de 
ruimte te krijgen iets nieuws te leren? Dan is het Zuider Gymnasium in de Rotterdamse wijk 

Vreewijk echt iets voor jou. De school, onderdeel van CSG Calvijn, onderscheidt zich doordat er 
naast het reguliere onderwijs ook andere wegen richting het diploma worden aangeboden. ,,Wij 

zijn een gepersonaliseerd gymnasium, waar leerlingen een eigen leerroute volgen”, vertelt 
conrector Chris van den Berg.
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 PROFIELEN:
• Economie en Ondernemen
• Media, Vormgeving en ICT
• Zorg & Welzijn–Hospitality

 OPEN DAG:
 Zaterdag 9 februari 2019 
 10.00 – 15:00 uur

 INFORMATIE AVOND:
 Dinsdag 15 januari 2019
 19.00 – 21.00 uur

PROFIELEN:
Mavo • Rotterdam & de Wereld
Vmbo • Economie & Ondernemen
 • Zorg & Welzijn–Hospitality

OPEN DAGEN:
Woensdag 23 januari 2019    
14:00 – 17:00 & 19:00 – 21:00 uur

Zaterdag 16 februari 2019
10:00 – 15:00 uur

Young Business School Rotterdam
Maashavenweg 14
www.youngbusinessschool.nl

G.K. van Hogendorp
Mathenesserdijk 455
www.gkh.nl

Vreewijk Lyceum opent jouw weg in de wereld

Afwisselend onderwijs
Het Vreewijk Lyceum is onderdeel van 
CSG Calvijn. De school deelt het pand 
met het Zuider Gymnasium, waardoor 
het mogelijk is voor havo-leerlingen 
om diverse vakken op vwo-niveau te 
volgen. ,,Wij stemmen het onderwijs 
af op de behoefte, zodat leerlingen op 
eigen niveau en tempo kunnen leren. 
Wil je een vak sneller doorlopen, dan 
kan dat. Maar als je extra ondersteu-
ning nodig hebt, bieden we die ook. 
Hiervoor zijn speciaal differentia-
tie-uren ingebouwd in het lesrooster. 
Verder wordt huiswerk voornamelijk 
in de les gemaakt, zodat leerlingen 
op tijd om hulp kunnen vragen en 
docenten proactieve ondersteuning 
kunnen geven”, legt Femke uit. Behalve 
boeken worden ook digitale hulpmid-
delen gebruikt bij het onderwijs. Alle 
leerlingen krijgen een gratis laptop ter 
beschikking, die na het behalen van 
het diploma hun eigendom wordt.

Bijzondere vakken
Er is op het Vreewijk Lyceum veel 
aandacht voor sport. Op dit moment 
wordt het examenvak ‘Bewegen, Sport 
& Maatschappij’ ontwikkeld, waarin 
bijvoorbeeld ook anatomie aan bod 
komt. ,,We organiseren daarnaast 
sportclinics ter kennismaking met di-

verse sporten, zoals tennis, boksen en 
BMX cross”, vertelt Femke. Bovendien 
speelt techniek tijdens de hele school-
loopbaan een grote rol. ,,Dat begint 
al in de eerste klas met uitdagende 
opdrachten. Een knikkerbaan bouwen 
waarop de knikker na zeven seconden 
stil ligt of een ei laten vallen zonder dat 
het breekt. Vanaf de derde klas worden 
de lessen theoretischer.” 

Haven Havo
In een havenstad als Rotterdam is 
aandacht voor de maritieme sector 
uiteraard logisch. Het Vreewijk Lyceum 
gaat in samenwerking met het Scheep-
vaart- en Transport College (STC) 
echter nog een stap verder. Je kunt 
namelijk voor de Haven Havo kiezen! 
,,Een concept waarin je twee dagen 
theorie volgt bij ons op school, twee 
dagen praktijklessen krijgt op het STC 
en één dag op een externe locatie aan 
de slag gaat met projecten. Door deze 
unieke samenwerking spelen we in op 
de verwachte tekorten aan hoger opge-
leid personeel in de haven”, legt Femke 
uit. Er is één brugklas met zo’n twintig 
leerlingen uit Rotterdam en omstreken 
die deze richting volgt. Het concept is 
zo succesvol, dat de school dit wil uit-
breiden richting bovenbouw. Volgend 
schooljaar start er bijvoorbeeld al een 

Het Vreewijk Lyceum, een havo met een vwo-
route, is een school die leerlingen helpt om 
nieuwe wegen in te slaan. Naast het reguliere 
aanbod is er namelijk veel aandacht voor 
speciale vakken, zoals techniek, informatica en en sport, en is er een unieke Haven Havo. 
,,Leerlingen mogen bij ons bovendien rekenen op positieve aandacht en intensieve 
begeleiding”, vertelt studiecoördinator brugklas Femke Wansink in het pand in de 
Rotterdamse wijk Vreewijk.

4 havo groep. ,,Het idee is uiteraard 
dat je na het behalen van je diploma 
doorstroomt richting mainport, maar 
dat hoeft niet. Je krijgt een algemeen 
havo-diploma waarmee je alle kanten 
op kunt.” 

Mentoren op Zuid
Dan is er ook nog een samenwerking 
met de Hogeschool Rotterdam, ge-
naamd ‘Mentoren op Zuid’. Studenten 
van diverse opleidingen worden hierin 
gekoppeld aan brugklasleerlingen. Zij 
bieden één-op-één-begeleiding aan de 
leerlingen. ,,Dat kan bij het huiswerk 
zijn, maar ook op sociaal-emotioneel 
gebied. Het spreekt aan. De studenten 
gaan door het geringere leeftijdsver-
schil anders met onze leerlingen om 
dan docenten en worden gezien als rol-
modellen”, vertelt Femke enthousiast. 

Nieuwsgierig naar het onderwijs van 
het Vreewijk Lyceum? Kom dan eens 
langs tijdens de open dag op vrijdag 25 
januari van 15.00 tot 20.00 uur.

Vreewijk Lyceum
Grift 30
3075 SB Rotterdam
T: 010-4190077
I: www.vreewijklyceum.calvijn.nl
E: vreewijklyceum@calvijn.nl

• Zonwering
• Rolluiken
• Buiten leven producten 
• Raamdecoratie
• Onderhoud 
Voor particulier, V.V.E. en bedrijven

T: 0180 - 615133    M: 06 - 19622378
www.tonstassenzonwering.nl

Professionele zonwering met een persoonlijke benadering

Voordijk 520

2993 BE Barendrecht

T  0180 745 096

E  r.debondt@penrpublishing.nl

I   www.penrpublishing.nl
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Veel veilige kilometers 
toegewenst in 2019 door:

bandjeverstandje.nl
voor de beste band tussen auto en weg. 

T. 0180 - 619 411

Voordijk 520
2993 BE Barendrecht
T  0180 745 096
E  r.debondt@penrpublishing.nl
I

   

www.penrpublishing.nl
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aandacht voor jou

Bij het Farelcollege ben je onderdeel van een 
veilige familie. We kennen je en kijken naar je om. 
We investeren in persoonlijk contact en we hebben 
een breed opleidingsaanbod. Met ons onderwijs en 

onze begeleiding kunnen we daardoor aansluiten 
bij jouw behoefte en talentontwikkeling, een 
belangrijke basis voor je persoonlijke vorming en 
het behalen van je diploma!

vmbo

Open huis
Ontmoet onze  
docenten op:

Zaterdag 2 februari 
09.30 - 13.00 uur

Sportieve school met ruimte 
voor zelfstandig werken
De tweeling Dian en Dean zit in de 
tweede klas en is lovend over Pal-
mentuin. ,,Het is een huiswerkarme 
school. Veel huiswerk kun je al in de les 
maken of tijdens de Palmentuinuren. 
Daarin werk je zelfstandig, Je kunt 
bijvoorbeeld leren voor toetsen of 
extra oefenen bij vakken die je moeilijk 
vindt. Twee uur in de week hebben we 
mentoruur, waarin we uitleg krijgen 
over dingen die spelen”, vertellen zij. 
Zelf hebben ze mede door het sportie-
ve karakter voor Palmentuin gekozen. 

Een kleine school, waar iedereen elkaar kent en waar veel 
aandacht is voor theater en sport. Dat is Palmentuin in 
Rotterdam-IJsselmonde, waar onderwijs op vmbo kader/mavo 
niveau wordt gegeven. Een school in ontwikkeling bovendien. 
Niet alleen wordt de stap naar daltononderwijs voltooid, maar 
vanaf het schooljaar 2020/21 geldt Palmentuin als dé 
theaterschool op Zuid.

Palmentuin wordt dé theaterschool op Zuid

,,Vijf uur per week gym en we doen 
mee aan sportactiviteiten en toernooi-
en van Challenge010.”

Theater backstage en on 
stage
Een andere mogelijkheid is de keuze 
voor de theateropleiding. Palmentuin 
biedt daarbij keuze uit een backstage 
en on stage programma. ,,Bij on stage 
gaat het echt om optreden. Acteren, 
zingen, dansen. Deze lessen worden 
verzorgd door docenten van theater 
Hofplein”, vertelt locatieleider Aad van 
der Sluijs. ,,Backstage gebeurt er echter 
ook veel in de theaterwereld. Denk aan 
horeca, belichting, decors bouwen, gri-

meren, de ontvangst. Hiervoor bestaat 
nog geen opleiding op vmbo-niveau. 
Wij zullen dat gat invullen, uiteraard 
in aansluiting op het mbo. Komend 
schooljaar wordt dit al merkbaar en we 
zien nu al dat het voor aantrekkings-
kracht in de regio zorgt.”

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs op 
de Open Dag op woensdag 23 januari 
van 14.00-20.00 uur.

Palmentuin
Palmentuin 77-79 
3078 KJ Rotterdam 
T: 010-4824966 
I: www.daltonpalmentuin.nl

Techniek heeft de toekomst!
Techniek College Rotterdam spreekt 
duidelijke taal, geeft structuur en 
energie. We willen een inspirator zijn 
voor studenten, collega’s en bedrijfs-
leven. We geloven in samenwerken, 
in co-creatie. Intensief samenwerken 
met bedrijfsleven en onderwijsorgani-
saties. We leren onze studenten dat zij 
de werknemers van de toekomst zijn, 
met de juiste moraal en arbeidsethiek. 
Wij bieden op 12 locaties in Rotterdam 
en omgeving meer dan 150 opleidin-
gen aan binnen de zes werelden van 
techniek: 

- Bouwen & Wonen 
- IT & Online
- Lab & Research
- Maakindustrie & Onderhoud 
- Mobiliteit
- Proces & Maintenance

“Kies je voor techniek? Dan kies je 
voor een goede toekomst!”

Bezoek onze Open Dagen
Elk jaar organiseren we Open dagen. 
Op vrijdag 18 januari 2019 
(15:00 – 20:00 uur) en zaterdag 
19 januari 2019 (10:00 – 14:00 uur) 
ontvangen we op alle locaties leer-
lingen, ouders/verzorgers en andere 
belangstellenden. Tijdens de Open 
dagen kunnen de bezoekers de locaties 
bekijken en zijn er activiteiten om aan 
deel te nemen of demonstraties bij te 
wonen. Ook zijn docenten en stu-
denten aanwezig om bezoekers meer 
te vertellen over de opleiding en de 
toekomst.

Proefstuderen
Techniek College Rotterdam heeft een 
programma ontwikkeld speciaal voor 
examenklasleerlingen die nog niet 
precies weten welke opleiding ze willen 
gaan volgen; proefstuderen. Leerlingen 
kunnen dan ervaren hoe het is om 
op Techniek College Rotterdam les te 
krijgen, ze krijgen informatie over de 
opleiding en ze kunnen met studenten 

praten. Op deze manier is de leerling 
goed voorbereid op de intake. 

Toelating
Bij Techniek College Rotterdam kan je 
je het hele jaar door aanmelden voor 
een opleiding. Vanaf 1 augustus 2017 
is er een nieuwe wet ‘Vroegtijdige 
aanmelddatum en toelatingsrecht tot 
het mbo’. Daarmee is er voor het eerst 
een landelijke aanmelddatum voor het 
mbo, namelijk 1 april. 
Een leerling heeft recht op toelating 
tot de opleiding van zijn/haar eerste 
keuze als ze aan de volgende voorwaar-
den voldoet:
1. Uiterlijk 1 april aanmelden.
2. Voldoet aan de wettelijke  
 vooropleidingseisen.
Daarnaast neemt de leerling deel aan 
de verplichte intake-activiteiten.  

Onderdeel van deze intake-activiteiten 
is een studiekeuzeadvies voor de oplei-
ding waarvoor is aanmeld. 

Aanmelden
Leerlingen die al weten welke oplei-
ding ze willen gaan doen, kunnen zich 
eenvoudig aanmelden op techniekcol-
legerotterdam.nl. Op iedere opleidings-
pagina staat een button ‘aanmelden’. 

techniekcollegerotterdam.nl

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Techniek College Rotterdam
 
Techniek College Rotterdam biedt toonaangevende technische 
of technologische opleidingen. Samen met het bedrijfsleven 
stemmen we onze opleidingen af op de wensen van en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op die manier heeft de 
student een grotere kans op een succesvolle carrière in de 
technische sector. We staan voor kwalitatief hoogwaardig en 
aansprekend onderwijs. Natuurlijk blijven we leren en 
groeien, op de school is een permanente ontwikkeling gaande 
met de samenleving als bron.
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Olympia College 

De school waar je leert door te doen!
Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, 
VMBO-LWOO, 
Entree-MBO 1 en ISK. Op onze school zitten jongeren die 
ondersteuning nodig hebben bij het leren. Leren is namelijk niet 
voor iedereen even makkelijk, misschien ook niet voor jou? 
Daarom krijg je bij ons veel persoonlijke aandacht en begeleiding. 
Ook kijken we goed naar je interesses en je mogelijkheden. 
Iedereen is ergens goed in!

Het Olympia College geeft intensief en 
uitdagend kwaliteitsonderwijs op maat 
waarin de leerling centraal staat. Je 
leert er, maakt vrienden en je bereidt je 
voor op de toekomst. Als het nodig is, 
krijg je extra ondersteuning. Voor alle 
leerlingen wordt een eigen passende 
leerroute samengesteld. Elke leerling 
heeft talent of aanleg en wil dat laten 
zien. Onze school helpt je om je talent 
te ontwikkelen. 

Gericht op de toekomst
Een groot deel van het onderwijs op 
onze school is praktijkgericht. Niet 
voor niets is onze slogan: leren = doen! 
In de onderbouw kunnen leerlingen 
praktijkervaring opdoen in een van 
onze leerwerkplaatsen. In de boven-
bouw hebben we de TOP Academie. In 
de TOP Academie leer je een beroep op 
school en op de werkplek. Vanaf het 
derde leerjaar kunnen leerlingen uit de 
sector Zorg & Dienstverlening stage 
en leren combineren in het Maasstad 

Ziekenhuis en het Erasmus MC. Deze 
manier van leren in de praktijk is niet 
alleen leuker, maar zorgt er ook voor 
dat de opleiding perfect is afgestemd 
op je toekomstige baan.
.
Olympia College biedt kansen
Centraal op het Olympia College staat 
dat de leerling het beste uit zichzelf 
haalt. Sommige leerlingen krijgen het 
advies om te onderzoeken of een hoger 
niveau ook haalbaar is. Zij kunnen naar 
een PrO plus klas. Afhankelijk van je 
prestatie kan je tijdens de opleiding 
opstromen van praktijkschool naar het 
VMBO of Entree (niveau 1). Binnen 
Rotterdam is het Olympia College de 
enige school waar een leerling met een 
advies praktijkschool van de basis-
school kan opstromen naar het VMBO.

Internationale Schakelklas
In Rotterdam zijn er vier scholen 
die ISK-onderwijs geven aan leerlin-
gen die kort in Nederland zijn en de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende 
beheersen. In de ISK-klas maken we 
je vertrouwd met de Nederlandse taal 
en samenleving. De afdeling ISK op 
het Olympia College sluit aan bij het 
reguliere onderwijs dat op onze school 
gegeven wordt. 

Extra aandacht voor sport
Sporten is leuk en gezond. Regel-
matig sporten is zelfs goed voor de 
concentratie. Daarom doen we op het 
Olympia College veel aan sport. Naast 
de normale gymlessen organiseren we 
sportevenementen waar alle leerlingen 
aan meedoen. Bijvoorbeeld een voet-
bal- of basketbaltoernooi, schaatsen 
of streetdance. Ook organiseren we 
allerlei naschoolse sportactiviteiten. 

De school
Onze school is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Er is een bushalte 
naast het gebouw en ook de tram en 
NS-station Lombardijen zijn op loop-
afstand. De onderbouw en bovenbouw 
zitten in twee aparte gedeelten van 
ons gebouw. Vanzelfsprekend doen we 
er alles aan om onze leerlingen een zo 
veilig mogelijke omgeving te bieden, 
waar zij met plezier naartoe gaan en al 
hun kansen benutten.

Open dagen
Je bent van harte welkom om kennis te 
maken met onze school tijdens de open 
dagen op 23 januari, 13 februari en 6 
maart van 13:00 tot 15:30. 

Olympia College
Olympiaweg 395, 3078 HT Rotterdam
T: 010-4835311
Contactpersoon is Bouchra Farih
E: info@olympiacollege.nl
I: www.olympiacollege.nl 
 
Olympia College is onderdeel van 
Scholengroep Nieuw Zuid
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OSG Hugo de Groot 
de kwaliteitsschool met ambitie

Niet ver van Barendrecht is een school 
te vinden waar je in een sociale, 
warme omgeving wordt voorbereid op 
een opleiding aan het mbo, hbo of de 
universiteit. De Hugo de Groot, een 
openbare school voor onderwijs op 
mavo-, havo- en vwo-niveau 
(atheneum en gymnasium). ,,Kwaliteit 
en ambitie staan bij ons bovenaan”, 
vertellen intern begeleider Melissa 
Goossens en docent Adnan Delic.

    OPEN HUIS
       17 JANUARI 19:00 - 21:00 UUR

 VRIJE 
INLOOP

Laagdrempelig
De multiculturele school heeft een 
laagdrempelige sfeer, waardoor 
leerlingen zich er snel thuis voelen. 
Het sociale karakter komt terug in 
de manier waarop met elkaar wordt 
omgegaan. ,,Onze deur staat altijd 
open voor de leerlingen. Als ze even 
een praatje willen maken, dan kan dat. 
Omdat we geen heel grote school zijn, 
leer je elkaar snel kennen. Eigenlijk 
voelt het als één grote familie”, vertelt 
Adnan. Dit wordt gestimuleerd door de 
aanwezigheid van tutoren. Leerlingen 
uit de bovenbouw die brugklassers 
begeleiden bij hun huiswerk en helpen 
met praktische zaken. De Hugo de 
Groot beschikt bovendien over een 
verborgen juweeltje, namelijk een 
voormalig zwembad dat na een verbou-
wing dienst doet als culturele ruimte. 
Erg bijzonder om les te krijgen in een 
zwembad!

Goede voorbereiding op 
vervolgonderwijs
De Hugo de Groot werkt in de brugklas 
met dakpanklassen. Je start in een 
mavo/havo-, havo/vwo- of vwo-klas. 
Aan het einde van het schooljaar wordt 
bepaald op welk niveau leerlingen 
verder gaan. Een goede voorbereiding 
op het vervolgonderwijs staat centraal. 
Daarom wordt er alles aan gedaan 

om de leerlingen 
te helpen bij hun 
ontwikkeling. ,,Stan-
daard wordt er in 
de onderbouw extra 
Nederlands gegeven 
en dat levert mooie 

resultaten op. We bieden daarnaast 
steunlessen aan waarin extra uitleg 
wordt gegeven over een vak waarmee 
de leerling het lastig heeft, maar er zijn 
ook mogelijkheden voor verrijking, zo-
als app-design, schaken en dammen”, 
zegt Melissa. Leerlingen van havo en 
vwo volgen het vak Wetenschap en On-
derzoek (W&O). ,,Diepgaandere lessen 
over uiteenlopende thema’s, waarbij 
onder meer de onderzoeksvaardighe-
den worden ontwikkeld. We hebben dit 
opgezet om de aansluiting met het hbo 
en de universiteit te verkleinen.”

Extra aanbod
Op de Hugo de Groot bestaat ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
andere activiteiten buiten de lessen 
om. Leerlingen met een passie voor 
techniek kunnen bijvoorbeeld meedoen 
aan de Formula 1 in Schools of de Lego 
League. Een groot aantal leerlingen is 
actief met het sportprogramma dat 
via Challenge010 wordt aangeboden. 
Hierbij is keuze uit basketbal, voetbal, 
kickboksen en dansen. In de eerste en 
tweede klas kunnen leerlingen zich op-
geven voor de ‘Rots & Water training’.
Ook krijgen zij 2 uur per week culturele 
lessen van docenten SKVR. En dan zijn 
het brugklaskamp, de buitenlandreis in 
de bovenbouw, de jaarlijkse projectda-
gen, het Open Leer Centrum om rustig 
je huiswerk te kunnen maken en het 
laptoplokaal nog niet eens genoemd!

Meester Ad op Insta!
Het Instagram-account van ‘meester 
Ad’ mag zeker niet onvermeld blijven. 
Hierop plaatst Adnan bijzondere posts. 
,,Ik laat leerlingen aan het woord. Je 
ziet hun foto en leest hun verhaal. Er 
staan diverse brugklassers tussen die 
hun ervaringen als nieuwkomer in het 
voortgezet onderwijs delen”, vertelt 
hij. Niet alleen heel boeiend, maar ook 
bedoeld als opstap om op termijn met 
de school maatschappelijk werk in de 
regio te doen onder het motto ‘give 
back to the plek’. Nieuwsgierig? Kijk 
dan op www.instagram.com/mees-
teradnan!

OSG Hugo de Groot
Nachtegaalplein 53
3082 NK Rotterdam
T: 010-2831166
I: www.osghugodegroot.nl

OPEN LESMIDDAG
   30 JANUARI 13:30 - 15:30 UUR

   SCHRIJF 
JE NU IN

Een LMC school

info@montessorimavorotterdam.nl
www.montessorimavorotterdam.nl

De Montessori Mavo Rotterdam is 

voor kinderen met een mavo-advies die 

behoorlijk wat in hun mars hebben. De 

tijd die zij bij ons doorbrengen is een 

vier jaar lange ontdekkingstocht naar de 

talenten en mogelijkheden die zij hebben. 

Wij zien iedere leerling als een ‘mens in 

ontwikkeling’ en stellen steeds de vraag: 

wat heeft deze leerling op dit moment 

nodig? 

Het korte antwoord luidt: ruimte! 

Montessori Mavo Rotterdam zet 

op onderstaande dagen de deuren 

wagenwijd open. Leerlingen en ouders 

zijn van harte welkom om de sfeer te 

proeven, informatie in te winnen en 

vragen te stellen.

Open dag
16-02-2019 11:00 - 15:00

Open lessen
23-01-2019 13.30 - 15.30

Informatieavond  
voor ouders
21-02-2019 19.30 – 20.30

Montessori Mavo Rotterdam

Walenburgerweg 35

3039 AC Rotterdam

010 481 06 44

Ruimte 
 voor jezelf
 voor de ander
 voor de wereld 
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r Wat? Een vmbo-advies? 
MAAR DAT KAN NIET!

Het schooladvies is voor ouders met kinderen in groep 
8 altijd een spannend moment. Wat zal het worden? 
Helaas merk ik dat een reactie als in de titel van deze 
column nog vaak voorkomt. Jammer, maar begrijpe-
lijk. Er bestaan immers veel misverstanden rond een 
vmbo-advies.

Ouders leggen de lat vaak hoog, in de veronderstelling 
dat dit uitdagend is voor hun kind. Maar dat kan ook be-
tekenen dat een kind wordt overvraagd. Daarom is het zeer 
belangrijk om goed te kijken naar je kind. Welke manier van 
lesgeven past bij hem of haar? Vindt hij of zij het leuk om iets 
te doen en op die manier te leren, in plaats van heel de dag met een 
boek voor de neus naar de docent te luisteren? Is hij of zij sportief? 
Neem dit goed mee bij de afweging. Het idee dat het minimaal mavo 
moet zijn, is bovendien achterhaald. Want een vmbo-diploma is een 
prima opstap naar een mbo-opleiding, ook op niveau 3 en 4, ter-
wijl de praktijk leert dat leerlingen vaak stranden als ze overvraagd 
worden.

Wie dat in het achterhoofd houdt, zal beseffen dat een vmbo-advies 
juist een enorme kans is. Je kunt er ontzettend veel kanten mee op, 
want het onderwijs sluit aan op allerlei interessante mbo-opleidin-
gen. Daarnaast is het toch fijn dat je in Barendrecht de keuze hebt 
voor twee scholen die enorm bezig zijn om leerlingen kansen te 
bieden? Scholen die hebben geïnvesteerd in het gebouw en zo ook 
een inspirerende leeromgeving bieden. 

Ik ben altijd trots op ouders die dit zien en hun kind zichzelf laten 
zijn in een toch al turbulente periode als puber. Zo helpen zij hun 
zoon of dochter om succesvol te worden. Niets is namelijk belangrij-
ker dan starten op de school waar je hoort. Afstromen doet zoveel 
met een kind. Het maakt onzeker en vaak duurt het lang voor zij 
alles weer op de rit hebben. Dat realiseren we ons vooraf niet altijd. 
Daarom hoop ik echt dat de beeldvorming rond het vmbo draait, 
zodat ouders durven gaan voor het beste advies en niet altijd voor 
het hoogste!

Joni Heijboer is adjunct-directeur van Focus Beroepsacademie. 

Een bijzondere samenwerkingsschool, opgezet door CSG Calvijn en 

OZHW, voor de basisberoepsgerichte leerweg en kaderopleiding 

van het vmbo (met en zonder LWOO). Gedurende dit jaar zal Joni 

middels een column in Barendrecht Carnisse Nieuws haar visie 

geven op diverse onderwerpen in relatie tot onderwijs.

Open Dag
Donderdag 24 januari   15.30 - 17.30  en 19.00 - 21.00 uur

Open lesmiddagen 
Woensdag 13 februari   14.00 - 16.00 uur

Kijk ook eens op onze site www.rml.nl
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Onderhoud, verbouw
of renovatieplannen?
 

Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht
T: 085 48 77 940

E: info@timmerbedrijfschaap.nl

www.timmerbedrijfschaap.nl

Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk

Middenbaan 56-62 | Barendrecht
0180 - 617613 | info@wesdijk.nl
www.wesdijk.nl

Blijf op de hoogte 
van nieuwtjes,
aanbiedingen en 
evenementen
over onze winkel! 

Volg ons op:

Tip! Neem je hond mee om een jasje te passen!

Alles in stijl voor je liefste viervoeter

Pet Remedy
natuurlijke verdamper,
spray of doekjes

Beaphar CatComfort
Feromonen verdamper 
of spray

Thundershirt 
voor honden & katten

Is jouw huisdier bang van vuurwerk..?

T. 0180 61 63 88  |  info@notarisvanspreeuwel.nl

www.notarisvanspreeuwel.nl

Vaste vakmensen met veel kennis, korte lijnen, toegankelijk
advies en persoonlijk contact. Of u nou komt voor familierecht,

onroerend goed of als ondernemer; Notariskantoor Van
Spreeuwel biedt u zekerheid voor de toekomst.

Schenken kan op verschillende manieren. Eenmalig of periodiek. 
Maar bijvoorbeeld ook via een notariële akte. Wat voor u en 

degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt onder 
andere af van uw persoonlijke en financiële situatie.

REDDY KEUKENS BARENDRECHT 
VAANPARK II • STOCKHOLM 5
0180 848 666 • www.reddy.nl KEUKENS

NETTOPRIJS

6.145,-
Keuken, 320 x 180 cm
inclusief
Inclusief Bosch gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

ZO HELDER ALS GLAS
SAMEN MET JOU ONTWERPEN WE JE NIEUWE KEUKEN. OPEN EN 
TRANSPARANT VOOR DE BESTE PRIJS. WIJ TELLEN NIET EERST GELD BIJ 
DE PRIJS OP, OM DIT VERVOLGENS ALS KORTING TE KUNNEN WEGGEVEN.
REDDY KEUKENS. GOED VOOR ELKAAR.
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,,De toegevoegde waarde van de notaris 
blijft ook in een digitale wereld bestaan”
Jos van Spreeuwel over de toekomst in het notariaat

Notariskantoor Van Spreeuwel 
staat er om bekend mee te 
gaan met de tijd. Maar als de 
redactie aan Jos van 
Spreeuwel vraagt wat er nu 
veranderd is in de periode 
waarin hij als notaris actief is, 
komt hij tot de conclusie dat 
hij wezenlijk niet zo veel 
anders is gaan werken. 
,,WordPerfect is Word 
geworden, maar verder? Onze 
rol zal onder invloed van 
Blockchain mogelijk wel 
wijzigen”, vertelt Jos.

Nuance
Het beeld dat de notaris nu nog exact 
hetzelfde doet als tien jaar gele-
den verdient wel enige nuancering. 
,,Voornamelijk lijkt dit zo, maar achter 
de schermen is er natuurlijk wel heel 
veel gebeurd. De steeds verdergaande 
digitalisering zorgt voor een afname 
van het stoffig archief en papier en op 
termijn zal het stempel ook overbodig 
worden”, legt Jos uit. In een volle-
dig digitale wereld kunnen klanten 
tekenen met een digitale handteke-
ning. De KNB heeft al een NotarisID 
ontwikkeld, een digitale identiteit 
die we online kunnen gebruiken voor 
diverse transacties. Veilig identificeren 

via internet. 
Als u bijvoor-
beeld via 
internet een 
hypotheekaf-
sluit zal in de 
toekomst de 
identificatie 

mogelijk via de notaris verlopen. No-
tariskantoor Van Spreeuwel is een van 
de zestig kantoren in ons land die deel-
neemt aan een pilot en dus betrokken 
is bij deze ontwikkeling.

Andere rol door komst 
Blockchain
Bovendien is het goed mogelijk dat 
de akte straks volledig digitaal tot 
stand komt. Dat heeft te maken met 
Blockchain, een manier die het moge-
lijk maakt om onderlinge afspraken 
over transacties vast te leggen en te 
verrichten, met een andere rol voor de 
notaris. Het systeem maakt gebruikt 
van ‘slimme contracten’, waardoor 
nakoming van de afspraken wordt 
afgedwongen. ,,Dit is echt vernieuwend 
en heel anders dan we gewend zijn. 
We moeten meer aan de computers 
overlaten. Daar is vertrouwen voor 
nodig. Het kan niet zo zijn dat door 
automatische uitvoering van een 
contract bijvoorbeeld een verkeerde 
woning wordt overgedragen. Het is dan 
fijn dat u bij iemand aan kunt kloppen 
die dat herstelt. Daarom voorzie ik dat 
een notariskantoor in de toekomst 
meer juristen en ICT’ers in het team zal 
krijgen”, zegt Jos. Binnenkort wordt de 
eerste Blockchain computer geplaatst 
bij Notariskantoor Van Spreeuwel.

Notaris blijft achter de 
knoppen
Goed beschouwd is de NotarisID 
vooral een middel om te identificeren, 
authentiseren en registreren. Taken die 
de notaris nu al uitvoert, maar die dan 
ook met een digitale applicatie ge-
daan kunnen worden. ,,Op zich is dat 
inderdaad niet bijzonder innoverend”, 
stelt Jos dan ook. Angst dat de notaris 
straks overbodig wordt, heeft hij even-
min. ,,De ontwikkelingen zijn veel-
belovend, maar er zijn absoluut nog 
hobbels te nemen. Onze toegevoegde 
waarde blijft daarom bestaan. Uitleg 
over de akte of het beschermen van de 
zwakkere partij middels een goed ad-
vies is nog steeds belangrijk. Misschien 
zelfs wel meer, omdat afspraken die 
eenmaal zijn vastgelegd in Blockchain 
onomkeerbaar zijn. Er moet dus een 
controleur zijn die zekerheid biedt. 
Daarnaast zullen er altijd specifieke 
wensen zijn die om een andere bena-
dering vragen. Computers maken veel 
zaken goedkoper en sneller, maar in 
mijn ogen moet er altijd iemand achter 
de knoppen blijven zitten.”

Klaar voor toekomst
Het team van Notariskantoor Van 
Spreeuwel wordt al klaargestoomd 
voor de toekomst. ,,Daarbij blijven we 
uitgaan van onze eigen kwaliteit, we 
hoeven niet de goedkoopste te zijn. 
Binding met de klant middels face to 
face contact en maatwerk leveren om 
hen te ontzorgen vind ik erg belang-
rijk. Ook in de digitale wereld mag men 
de notaris als vertrouwenspersoon 
niet uit het oog verliezen”, blikt Jos 
vooruit.

Meer weten? Kijk dan eens op www.
notarisvanspreeuwel.nl

Grandcafé - Restaurant - Terras

Adres: Havenhoofd 17  2993 EK Barendrecht   Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl

De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00

Zakenborrels - Lunch - Diner
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Bobois    Middenbaan 46A    T: 0180-626667    I: www.bobois.nl
VOLG ONS OP INSTAGRAM VIA @BOBOISMODE EN FACEBOOK.COM/BOBOISMODE!

Neerlands meest bekroonde kaasspeciaalzaak

Proef zelf waarom!
Middenbaan 87  •  2991 CS  Barendrecht

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   24 16-11-2018   11:34:03

Middenbaan 53a, Barendrecht
Tel. (0180) 61 31 81

al 46 JAAR de 
beste SERVICE
& KWALITEIT
in oogzorg!

2ebril
GRATIS*

Donkervoort

*vraag  naar de voorwaarden

Professionele ontwikkeling
,,Eigenlijk heb ik mijn hele leven al potlo-
den en penselen in m’n handen gehad om 
iets uit te beelden. Mijn grote voorbeeld 
was Walt Disney”, antwoordt Sjon als we 
hem vragen waar zijn liefde voor kunst 
ontstond. Niet zo vreemd dus dat hij 
uiteindelijk op de Academie van Beelden-
de Kunsten in Rotterdam belandde. Zijn 
doel was echter niet om ‘kunstenaar’ te 
worden, maar een basis te leggen voor 
zijn maatschappelijke loopbaan. ,,Als ik 
dan tóch ‘creatief’ ben en mijn ideeën 
goed kan verbeelden, doe ik daar liever 
iets mee waarmee ik niét mijn hand hoef 
op te houden bij de gemeenschap, maar 
mijn eigen broek kan ophouden”, blikt hij 
terug. Sjon koos voor de destijds geheel 
nieuwe richting Publiciteit, en belandde 
intussen in de creatieve kweekvijver van 
een reclamebureau waar ooit ook Rien 
Poortvliet was begonnen. Hij ontwikkelde 
zich steeds verder en ontdekte waar zijn 
grootste kracht lag. ,,In Art Direction. 
Reclamecampagnes bedenken, concepten 
maken, schetsen, presenteren en voor de 
verdere uitwerking de juiste mensen bij 

In gesprek met Sjon Buitendijk, 
deelnemer aan Kunstroute Barendrecht

De Kunstroute Barendrecht, een inspirerend evenement waarop de inwoners van de gemeente 
kennis kunnen maken met de talenten van lokale kunstenaars, is inmiddels uitgegroeid tot een 
traditie. De redactie sprak voor deze editie met een van de deelnemers aan de editie van vorig jaar.

elkaar zoeken om het hele proces tot een 
goed einde begeleiden. Wel probeerde ik 
altijd ‘mooie dingen’ te maken. Want een 
boeiende typografie, een schitterende 
foto, een emotioneel filmpje of een korte 
intrigerende tekst zijn óók kunst.” 

Kunst als therapie
Nadat hij genoeg ervaring had opgedaan, 
besloot Sjon als free lance Art Director 
te gaan werken. Zijn lijfspreuk? ‘If you 
can’t surprise yourself, how the hell can 
you surprise another!’ Een groot aantal 
reclamebureaus maakte gebruik van zijn 
diensten. Jaren bevond Sjon zich in de 
hectiek van krappe deadlines, targets en 
de druk om verrassend te blijven. ,,Als 
tegenwicht sloot ik mezelf regelmatig op 
en ging lekker zitten schilderen op m’n 
zoldertje. Hoofd leeg maken, schilderen, 
en streven naar perfectie. Een vorm 
van therapie, zeg maar. Inspanning als 
ontspanning. Ik gaf mezelf daarin totaal 
de vrije hand, maakte alléén wat ik wílde 
maken en altijd zonder énig commercieel 
doel. Want dat zou me alleen maar beper-
ken en remmend gaan werken”, zegt hij. 
Bijkomend voordeel was de mogelijkheid 
om dit te combineren met zijn andere 
passie, archeologie. ,,Oeroude overleve-
ringen, legendes, mysteries, verloren tij-
den, het onbekende, de magie…dat boeit 
me mateloos. Vooral de Ierse en Keltische 
mythologie met z’n zeldzaam prachtige 
poëzie en verhalen. Dát wilde ik probe-
ren uit te beelden en zo ontstond het 
‘Magisch Realisme’ in mijn werk.” Sjon 
schildert met olieverf op kleine doeken 

en panelen, maar 
ook ‘niks aan de 
hand’ schilderij-
en met acryl op 
grote doeken. 
Heel gevarieerd, 
afhankelijk van 
zijn inspiratie op 
dat moment.

Uitleg tijdens de Kunstroute
Sjon gaf veel van zijn werk weg aan 
vrienden en andere dierbaren, maar des-
ondanks stond een flinke stapel schilde-
ringen in een hoek te wachten op een nog 
onbekende bestemming . Tot hij een ad-
vertentie voor de Kunstroute zag! ,,Laat 
de mensen maar eens oordelen over wat 
ik allemaal zit te fantaseren, dacht ik. 
Waarschijnlijk snappen weinigen iets van 

al die symboliek, maar misschien wél na 
enige uitleg”, vertelt hij. Zijn werk hing 
in de Waterpoort in Carnisselande en 
uiteraard was Sjon zelf aanwezig. ,,Over 
een schilderij als een ‘Kip met kaplaar-
zen’ valt weinig uit te leggen, dat vind je 
gewoon leuk of niet. Maar de symboliek, 
filosofie en ongebreidelde fantasie achter 
Magisch Realisme is een ánder verhaal. 
En dan merk je gaandeweg, dat de uitleg 
over zo’n schilderwerkje toch wel enige 
indruk maakt en een andere kijk op die 
dingen veroorzaakt bij de kijkers.”

Meer zien? Kijk op: 
www.kunstroute-barendrecht.nl/
sjon-buitendijk
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Keurslagerij Heunks
Van Beuningenhaven 7
2993EH Barendrecht
0180547630
info@heunks.keurslager.nl
www.heunks.keurslager.nl/ AANBIEDINGEN GELDIG VAN 17 T/M 23 JANUARI

Keurslagerkoopje
Rookworst
met GOUD
bekroond
 

2 stuks 595

soep van de week
Tomatensoep
met verse tomaat

per beker 550

Trots van de Keurslager

Cordon
bleus
3 stuks 695

Winterse boemerang
Winterse
boemerang

100 gram 160

Maaltijd van de week
Captains
Dinner

500 gram 495

Vleeswarenkoopje
100 gram
cornedbeef +
100 gram
leverkaas 

200 gram 295

“Een uitvaart is geen dag uit het leven, 
maar een heel leven in één dag.”

In de afgelopen elf jaar is RS Kappers aan de Reuchlinhaven bij winkelcentrum Carnisse Veste 
uitgegroeid tot een bekende naam in de regio. Jong en oud kan er terecht om zich een goed en 
passend kapsel aan te laten meten. Sinds kort is er echter iets nieuws, speciaal voor de mannen: 
een barbiershoek! ,,Echt bedoeld als stukje wellness voor de man”, vertellen eigenaren Richard 
en Sandra aan de redactie.

The barber without tattoos
Misschien denk je bij een barbier wel direct aan het stan-
daardplaatje van de laatste jaren. Mannen met grote baarden, 
tatoeages en ruige afbeeldingen aan de muren. Dat is bij RS 
Kappers zeker niet het geval. ,,Ik ben de eerste tattooloze bar-
bier in Barendrecht. Ik heb zelfs niet eens een baard”, glimlacht 
Richard. Dat betekent echter niet dat zijn aanpak anders is. 
,,We doen alles volgens de laatste modetrends. Verder ben ik 
getraind in scheren. We hanteren hier drie disciplines, de Italian 
shave, New York shave en London shave. Wie de verschillen wil 
ervaren, is van harte welkom om zich te laten verrassen”, zegt 
hij. Naast een behandeling op maat, aangepast aan onder meer 
de gezichtsbeharing en de huid, is er ruimte voor een stukje 
wellness. Scrubs, massages, koude en warme handdoeken, 
aftershave, een drankje; je bent zo een uur tot anderhalf uur 
verder. Daarom wordt er op afspraak gewerkt. Uiteraard wordt 
het haar daarna ook in iedere gewenste coupe geknipt.

Stukje onthaasten
Met de barbiershoek sluit RS Kappers aan bij een trend. ,,Het 
grappige is dat wij al meer dan dertig jaar in het vak zitten en 
van oudsher de technieken hebben geleerd die in een bar-
bershop worden gebruikt. De laatste jaren is dit in opkomst, 
dus hebben wij besloten hierop in te spelen”, vervolgt Sandra. 
,,Maar dan wel vanuit luxe. Mensen durven weer een rustmo-
ment te kiezen en even te onthaasten bij de kapper. Voor vrou-
wen is het vaak al gebruikelijk om langer hier te zijn, nu bieden 
we mannen ook die gelegenheid.”

Trends
Vanzelfsprekend blijft RS Kappers ook vrouwen knippen, 
volgens de bekende aanpak. ,,Wij nemen graag de tijd voor onze 
klanten, luisteren goed naar de wensen, geven een bijpassend 
advies en je wordt zoveel mogelijk van A tot Z geholpen door 
dezelfde medewerker uit ons ervaren team”, bevestigt Sandra. 
Dat team is op de hoogte van de laatste trends. Deze winter is 
de pony helemaal in, terwijl zachte tinten, balayage en hig-
hlights populair blijven. Voor mannen is de César coupe nog 
altijd in de mode.

Nieuwtjes en acties
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen bij RS 
Kappers, kan hen volgen op social media als Facebook en Insta-
gram. Daarop worden ook nieuwtjes en acties gedeeld, zoals de 
paraffine handpakking die in januari bij een haarkleuring wordt 
verstrekt en de mogelijkheid om nu ook de speciale cadeaubon 
voor mannen aan te schaffen. Bovendien zal er in 2019 een eve-
nement worden gehouden. Een wijnproeverij, waarbij knippen 
wordt gecombineerd met wijn en hapjes.

Nieuwsgierig? Kom dan eens langs en stap in de 
(barbier)stoel bij RS Kappers!

RS Kappers
Reuchlinhaven 10, 2993 EL Barendrecht
T: 0180-619811, I: www.rs-kappers.nl
Instagram: Rskappers

RS Kappers
biedt wellness aan mannen in speciale barbiershoek
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Panta Reizen

Een korte relax vakantie, een 
fascinerende stedentrip of een 
schitterende rondreis, Maar ook een 
overheerlijke zonvakantie of een 
prachtige cruise. 

Kom langs, bel of mail met 
VakantieXperts Panta Reizen
•  Sinds 1974, al meer dan 40 jaar, een 

betrouwbare partner voor al uw reizen
•  Ervaren reisspecialisten voor 

persoonlijke service
• Wij werken graag op afspraak
• Voor alle vakanties, zoals u die wenst
• Cruisespecialist
• Ook voor vliegtickets
• Aangesloten bij ANVR en SGR

VakantieXperts Panta Reizen
Bierens de Haanweg 22-28
3076 DC Rotterdam (Lombardijen)
T: 010 - 492 5 492 
info@pantareizen.nl
www.pantareizen.nl

bij VakantieXperts Panta Reizen

VAKX184288_A4 staand Panta Reizen Advertentie.indd   3 20-11-18   10:23

De leukste 
VAKANTIEBESTEMMINGEN!
Zin om er eens lekker tussenuit te gaan of gewoon toe aan vakantie? De redactie van dit magazine in elk geval wel. Wij brachten daarom 
een bezoek aan VakantieXperts Panta Reizen voor enkele inspirerende reistips. De negen reisspecialisten waren deze keer helemaal in de 
ban van het Egyptische vakantieparadijs El Gouna. Een unieke plek die ieders vakantiedromen laat uitkomen. Wij raakten erg enthousiast 
door hun verhaal. Ga je ook mee?

VakantieXperts Panta Reizen

Bierens de Haanweg 22-28

3076 DC Rotterdam
T: 010-4925492
I: www.pantareizen.nl

E: info@panta.nl

Eindeloze mogelijkheden  
voor vermaak
Wie naar El Gouna gaat, hoeft zich geen 
moment te vervelen. In en rond het va-
kantieparadijs is ontzettend veel te doen. 
Golfbanen in spectaculaire landschappen, 
kitesurfen, duiken in een fascinerende 
onderwaterwereld, paardrijden over het 
strand, fietsen, motocross, optimaal 
ontspannen in de wellness & spa, sight-
seeing op bijzondere plaatsen in Egypte 
als Caïro en Luxor dankzij eendaagse 
busexcursies en keuze uit liefst zestien 
tophotels met elk hun eigen kenmerken. 
Overtuigd? Kom dan eens langs bij Va-
kantieXperts Panta Reizen en informeer 
naar de mogelijkheden.

Nightlife as it should be
Ben je dol op een vakantie vol feesten tot 
zonsondergang? Dan is het nachtleven 
van El Gouna zeer de moeite waard. Het 
speelt zich voornamelijk af bij de hot-
spots in het centrum en in de haven Abu 
Tig Marina. Hippe bars, clubs, kroegen, 
lounges, zelfs een openluchtdisco; El 
Gouna heeft het allemaal. Geniet van 
bijzondere cocktails, maak plezier met 
een enthousiast internationaal publiek of 
neem deel aan speciale evenementen als 
de legendarische Duport poolparty of het 
El Gouna Film Festival. Ervaringen om 
nooit te vergeten!

Een waar familieparadijs
Met het gezin naar El Gouna? Geen pro-
bleem, voor kinderen van alle leeftijden is 
er wel iets te doen. Er zijn speeltuinen, de 

Meer beleven, meer vakantie
El Gouna ontstond in 1989 toen de 
Egyptenaar Samih Sawiris er met zijn 
bedrijf Orascom een droom in vervulling 
bracht: het ultieme vakantieparadijs. 
Letterlijk vertaald betekent de naam ‘de 
lagune’, verwijzend naar de lagunes in 
de omgeving. Die leveren El Gouna de 
bijnaam ‘Egyptisch Venetië’ op. Heel het 
jaar door is er gegarandeerd zon, maar 
er is ook altijd iets te doen en het is 
dankzij de bewaakte toegangen een zeer 
veilige bestemming. Dat maakt El Gouna 
geschikt voor gezinnen, stellen en singles 
van alle leeftijden. En dat op slechts vijf 
uur vliegen!.
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Culinair genieten in meer dan 
60 restaurants
Natuurlijk kun je in El Gouna dineren 
in het geboekte hotel. De buffetrestau-

rants hebben een internationale keuken, 
terwijl in de hotels ook diverse à-la-car-
terestaurants zijn te vinden. Wie van 
afwisseling houdt, kan kiezen voor het 
Dine Around-programma. Daarmee is 
het namelijk mogelijk om drie keer per 
week iets anders te proberen in een ander 
deelnemend hotel. En dan zijn er om de 
culinaire diversiteit te vergroten ook nog 
eens diverse restaurants in het centrum 
en de haven. El Gouna is een culinaire 
ontdekkingsreis vol avonturen, van een 
diner bij kaarslicht tot een ontspannen 
barbecue met livemuziek!

kleintjes kunnen zandkastelen bouwen 
op het strand, ponyrijden of spelen in 
de miniclub en de tieners kunnen zich 
vermaken met vliegeren, (mini)golfen, 
duiken en karten. De actieve families 
moeten zeker eens een excursie maken 
naar het Sliders Cable Park, waar zij on-
der meer kunnen wakeboarden. Kortom, 
El Gouna is een waar familieparadijs!

Ontdek El Gouna
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KIJK VOOR ALLE 30 VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

•  RUIM 21 JAAR SANITAIR ERVARING

•  GEDEGEN EN EERLIJK ADVIES OP MAAT

•  PROFESSIONEEL 3D BADKAMERONTWERP

•  

NEEM GERUST UW OFFERTE MEE. WIJ ZIJN ALTIJD GOEDKOPER!

KOM LANGS VOOR ALLE NIEUWSTE TRENDS EN 
NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN SANITAIR EN TEGELS

Aalsmeer - Almere - *Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - 
*Geel  (België) - Groningen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - 
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CARNISSE NIEUWS ED70.indd   50 16-11-2018   11:38:48

|  S TA D I O N W E G 45A R OT T E R DA M

KIJK VOOR ALLE 30 VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL

•  RUIM 21 JAAR SANITAIR ERVARING

•  GEDEGEN EN EERLIJK ADVIES OP MAAT

•  PROFESSIONEEL 3D BADKAMERONTWERP

•  

NEEM GERUST UW OFFERTE MEE. WIJ ZIJN ALTIJD GOEDKOPER!

KOM LANGS VOOR ALLE NIEUWSTE TRENDS EN 
NOVITEITEN OP HET GEBIED VAN SANITAIR EN TEGELS

Aalsmeer - Almere - *Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - 
*Geel  (België) - Groningen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - 
Sliedrecht - Spijkenisse - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle

*Amersfoort - *Geel  (België) opening medio jan/feb

CARNISSE NIEUWS ED70.indd   51 16-11-2018   11:38:48



BOONSWEG 7, 3274 LH HEINENOORD   |   T: 0186 - 60 13 55    |   SLAAPBOULEVARD.NL

HET COMPLETE ASSORTIMENT VAN ALLE TOPMERKEN ONDER ÉÉN DAK!

SHOWROOM VAN 4.000M2

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT GEMAAKT

TOP BEDDENMERKEN

DE BLUE CHECK BESTAAT 40 JAAR
EN DIT VIEREN WIJ MET U!

WINTERSALE OP ONZE MEEST
DUURZAME PRODUCTEN

T0T €4.000 AAN CADEAUS*

2e ARTIKEL 50%
KORTING*

WINTERSALE
PROFITEER NU VAN DE SCHERPSTE AANBIEDINGEN
SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD, OP EIGEN WIJZE

WINTER

SALE*

PROFITEER TIJDENS DE TEMPUR
WINTERSALE VAN EXTRA KORTING

GRATIS BEDTEXTIELPAKKET  
NAAR KEUZE CADEAU

BEDTEXTIEL PAKKET T.W.V.€ 500*

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

Aquarium- & 
Dierenspeciaalzaak  

Wesdijk

Naast alle mooie spullen, kunt u ook voor advies terecht. 
De medewerkers van Wesdijk adviseren u graag over alle 
zaken wat betreft uw huisdier. Een blij en gezond huisdier is 
waar ze naar streven. Het team volgt alle ontwikkelingen in 
de branche op de voet. Wekelijks komen er nieuwe produc-
ten in de winkel. Dierenwelzijn staat duidelijk voorop bij 
Wesdijk. Dat blijkt onder meer uit de uitgebreide dierenapo-
theek, vol middeltjes om honden, katten, knaagdieren, 
vissen en vogels fit en gezond te houden, en natuurlijk het 
ruime assortiment aan dierenvoeding, inclusief vers vlees.

Een mooie mand voor uw hond en een krabpaal voor uw kat.  
Maar heeft u wel eens nagedacht over iets nieuws voor uw 
hamster? Bij Wesdijk hebben ze meer voor uw hamster, dan 
waar dan ook. Door middel van hamsterscaping is het nu 
mogelijk om een verblijf te creëren waarin de hamster zich 
als een vis in het water voelt. Door het gebruik van mos, 
takken, houten spullen, tunnels en fictieve watervalletjes 
ziet het er niet alleen ontzettend leuk uit, maar krijgt de 
hamster ook de ruimte om zijn instinct te volgen.
Heeft u geen viervoeter, maar wel een aquarium? Vraag dan 
eens naar het uitgebreide assortiment voor uw aquarium-
hobby. Zowel beginners als gevorderden kunnen terecht 
voor begeleiding en voorlichting. Aquariumspeciaalzaak 
Wesdijk heeft een ruime keuze aan vissen en planten. Iedere 
week komen er nieuwe vissen en planten binnen. Natuurlijk 
kunt u er ook terecht voor alle andere benodigdheden en 
accessoires voor het aquarium. De ruime ervaring van het 
familiebedrijf maakt het advies nog beter.

Benieuwd naar alle mogelijkheden?  Kom eens langs!

Aquarium- en Dierenspeciaalzaak Wesdijk
Middenbaan 56-62
T: 0180-617613
I: www.wesdijk.nl
www.facebook.com/WesdijkNL

Met een dier in huis is het altijd gezellig. 
Het is ook zeker geen gek idee als u uw 
beestje eens verwent. Of u nu een grote hond, 
een hamster of een aantal vissen hebt, bij 
Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk vindt 
u alles om uw huisdier in het zonnetje te 
zetten. Een blij huisdier, is een blij baasje.
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Ook nieuwsgierig geworden en lijkt het u iets om een 
proefrit te maken in een i3? Bezoek dan de showroom van 
Jer. de Fonkert of neem contact op met Marcel Moerkerken.

Onlangs las ik een onderzoek waaruit 
bleek dat de verkoop van het aantal 
elektrische auto’s in Nederland vorig jaar 
is verdubbeld. Zo’n drie procent van alle 
verkochte auto’s is zelfs volledig 
elektrisch aangedreven. Gezien het totale 
aantal dat volgens de cijfers rond rijdt 
over de Nederlandse wegen, is de kans 
heel groot dat je iemand kent die een 
auto met een stekker bezit of misschien 
zelf wel de eigenaar bent. Ik behoor tot 
die laatste categorie en dat verklaart mijn 
interesse in nieuwsberichten over de 
toekomst in het autorijden. Rijden we in 
2030 allemaal elektrisch?

Een fantastische ervaring
Duurzaamheid vormt vaak de voornaamste reden om over 
te stappen op een elektrische auto. Een positieve bijdrage 
leveren aan de wereld om ons heen, met behulp van een auto 
die het milieu niet belast. Daarnaast stimuleert de overheid 
de keuze voor elektrisch rijden. Als ik af moet gaan op de 
nieuwsberichten die ik over dit onderwerp lees, lijkt het een 
kwestie van tijd voor het volledige Nederlandse wagenpark 
elektrisch is. Nu ik al enige tijd als ervaringsdeskundige door 
het leven ga, kan ik niet anders zeggen dan dat elektrisch 
rijden een fantastische ervaring is. Ik zou mijn BMW i3 voor 
geen goud meer willen missen. Waarom niet? Moeilijk uit te 
leggen. Eigenlijk wordt dat vanzelf duidelijk als je het zelf 
beleeft, dus ik kan iedereen aanraden om eens een proefrit 
te maken. Gewoon, om te ontdekken hoe het is. Wel één 
waarschuwing vooraf: de kans is groot dat je meteen over-
stapt!

Is Nederland er wel klaar voor?
Prettig rijden, over het algemeen een voordelige aanschaf 
en de wetenschap dat je duurzaam bezig bent. Allemaal rede-
nen om niet te aarzelen over de keuze voor elektrisch rijden. 
Maar of Nederland echt al klaar is voor 100% elektrisch? 
Dat betwijfel ik. Na enige tijd word je vanzelf handiger in het 
uitstippelen van je route, rekening houdend met tussenstops 
om de auto op te laden. Ik kan me echter voorstellen dat de 
actieradius een reden vormt om nog even te wachten. Daar 
moeten de fabrikanten echt nog iets op verzinnen. Daar-
naast ben ik van mening dat het aantal laadpalen in het land 
nog niet toereikend is, een gegeven dat mensen kan weer-
houden om elektrisch te gaan. Ik weet dus nog niet zo zeker 
of ik in 2030 geen enkele benzineauto meer ontmoet op de 
weg. De tijd zal het leren!

De toekomst in het autorijden

Column Ramon de Bondt over zijn BMW i3
Column over ervaringen
Ramon de Bondt, directeur van uitgeverij De 
Bondt Publishing, koos er in het voorjaar van 
2017 voor om volledig elektrisch te gaan. Hij 
schafte een BMW i3 aan bij Autobedrijf Jer. de 
Fonkert en inmiddels staat er ook een laadpaal 
bij het bedrijfspand aan de Voordijk. In zijn 
column, die verschijnt in diverse magazines 
van de uitgeverij, doet hij verslag van zijn 
ontdekkingstocht in het elektrische rijden.

Autobedrijf Jer. de Fonkert
Burgemeester de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
T: 0186-658111
I: www.jerdefonkert.bmw.nl
E: marcelmoerkerken@jerdefonkert.nl

BMW dealer Jer. de Fonkert
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.jerdefonkert.nl

Voor welke uitdagingen u ook komt te staan, de nieuwe BMW X4 kijkt 
er nu al naar uit. Zijn progressieve design en coupé-achtige belijning 
maken zijn dadendrang in één oogopslag duidelijk. En dankzij de 
uitmuntende rijdynamiek, de innovatieve lichtgewicht constructie met 
een lager zwaartepunt en een nog hoger prestatieniveau wacht u nog 
maar één ding: puur rijplezier.
Kom langs in onze showroom of maak een vrijblijvende proefrit.
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Bezoek een leuke 
voorstelling of film in 

Theater het Kruispunt!

Theater het Kruispunt biedt een breed aanbod 
voorstellingen met voor ieder wat wils; 

gevestigde namen en nieuwe talenten in 
diverse genres. Daarnaast vertoont het 

theater een veelzijdig filmaanbod.

Za. 19 januari, 14.00/20.15 uur
  Bon Bini Holland 2
Hilarische komedie met Jandino Asporaat. 

Do. 24 januari, 20.15 uur
It’s a Man’s World!
Een ode aan de grootste soulzangers allertijden, denk 
aan de soullegendes James Brown, Stevie Wonder en 
Marvin Gaye.

Zo. 27 januari, 14.00 uur
Masha en de Beer Live (2+) 
Prachtig poppenspel, meezingliedjes en een meet & 
greet maken het tot een beregezellige middag!

Wo. 30. januari, 20.15 uur
De Staatsopera van Tatarstan  - 
Het Zwanenmeer  
Het Zwanenmeer: Een betoverend sprookje voor jong 
en oud.

Do. 31 januari, 20.15 uur
Anne-Marie Jung  - RAM
Een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types. 
Betaal nu € 14,27. Vul de promocode carnisse in 
tijdens het bestelproces en de actieprijs verschijnt. 

Wo. 6 februari, 20.15 uur
  The Wife 
Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama met o.a. 
Glenn Close.

Vr. 8 februari, 20.15 uur
Waldemar Torenstra, Thijs Römer e.a. – 
ART (try-out)
Wat gebeurt er als vriendschap onder druk komt te 
staan? Met: Waldemar Torenstra, Thijs Römer en 
Frederik Brom.

Di. 12 februari, 14.00/20.15 uur
  Becoming Astrid
Prachtige film over één van de meest geliefde 
schrijfsters ooit; Astrid Lindgren.

Za. 16 februari, 20.15 uur
Karin Bloemen - Souvenirs 
Een ouderwets avondje theater met Karin Bloemen en 
band.

Di. 19 februari, 14.00/20.15 uur
  The Extraordinary Journey of the Fakir
Komische avonturenfilm.

Vr. 22 februari, 20.15 uur 
Thank God it’s Donna
Carolina Dijkhuizen & The Gare du Nord Orchestra 
brengen een ode aan Donna Summer.

Do. 28 februari, 20.15 uur
Laten we eerlijk zijn
Een komedie over relatiestress en goede buren met 
o.a. Beau Schneider en Owen Schumacher.  Betaal nu 
€ 20,44.  Vul de promocode carnisse in tijdens het 
bestelproces en de actieprijs verschijnt.

Theater het Kruispunt is gevestigd in 
gebouw Het Kruispunt. Samen met 
Bibliotheek AanZet, Digitaal Dagblad, 
Exxact Barendrecht en Spruit eten & 
drinken vormen zij een inspirerende 
ontmoetingsplek voor jong en oud.

Kijk op www.theaterhetkruispunt.nl 
voor het complete programma en het 
reserveren van tickets, of kom gezellig 
langs in Het Kruispunt aan Midden-
baan 111. Telefonisch kaarten bestel-
len kan uiteraard op 0180-61 59 58.

Januari 2019   50



ROTTERDAM Keizerswaard 60 | T (010) 479 41 14  BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 | T (0180) 62 54 30  NUMANSDORP Voorstraat 51 | T (0186) 65 33 49

De nieuwe monturencollectie is binnen! Dit jaar hebben we bijzondere retro en 

vintage monturen, geïnspireerd op de jaren 50 en 60 zoals de vlinderbrillen. Ook 

oversized brillen zijn helemaal hot & trendy. Hoekige brillen, ronde brillen in te 

gekke kleuren; je mag echt gezien worden! Is dit te uitgesproken voor jou? De 

nieuwste trend is ‘less is more’, simpele en eenvoudige monturen. De gebruikte 

materialen zijn verrassend. Zo zie je naast metaal en kunststof ook hout en leer. 

Wil je kijken welke stijl jou het beste past? Kom langs, we adviseren je graag.

Kies je voor de prijs of voor het beste voor je ogen?

KRUITHOF 
OPTIEK

modebrillen en 
contactlenzen
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KRUITHOF OPTIEK 
BIEDT MEER…

NIEUWE MONTUREN!


