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Versneld naar jouw resultaat! Lees het artikel op pagina 3.
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Dailyz Eten & Drinken, gevestigd in
de shop van BP Ziedewij

SPECIAALZAAK IN:
TAPIJTEN – GORDIJNEN – BEDDEN
PARKET – PVC – LAMINAAT
BINNEN- EN BUITENZONWERING

De Bondt Publishing
specialist in
onderwijsuitgaven!
De uitgever van deze krant biedt scholen al
enkele jaren de mogelijkheid om onder de aandacht te komen. Niet alleen met onderwijskran-

Heb jij de lekkerste patat van
Van Hemert Woonsfeer - ‘t Vlak 5 - 2991 EP Barendrecht
T: (0180) 62 26 66 - E: info@vanhemertwoonsfeer.nl - I: www.vanhemertwoonsfeer.nl

Barendrecht al geproefd?
Profiteer nu van de kennismakingsaanbieding
in deze krant!

ten, maar ook met een scholenspecial. Er zijn
speciale edities in diverse gebieden.
Lees er meer over op pagina 28.
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SUCCESPLAN bij Gamerensport
Versneld naar jouw resultaat!

testweek op maat. In de testweek meten we jouw
kracht en uithoudingsvermogen, gebaseerd om het
trainingsdoel dat jij voor ogen hebt.
Het SUCCESPLAN van 8 weken bestaan uit:
-Intakegesprek
-Assessment
-week 1: Testweek
-week 2 t/m 8: Trainingsplan met progressie onder
intensieve begeleiding
Stok achter de deur
Het succesplan is écht volledig op maat. Namelijk helemaal toegespitst op jouw situatie en agenda.
Je laat uiterlijk elke donderdag weten hoe vaak en
welke dagen je die week erop komt trainen. Jouw
personal coach zorgt ervoor dat voor de week daarna al jouw trainingen op maat, volledig klaar staan
in je Gamerensport app. Dus een echte stok achter
de deur!

55 JAAR. VAKMANSCHAP.

JUBILEUMDEALS.

Nú voor

€ 11.250,-

Waarom
Omdat je toe bent aan eindelijk resultaat. Aan trainen met een plan, met focus op datgene wat jij graag
wilt verbeteren aan jezelf. Een succeservaring.
Semi personal training
Daarom heeft Gamerensport nu het SUCCESPLAN!
Dit plan duurt minimaal 8 weken, maar kan daarna
voor langere duur.
Je gaat écht doelgericht 8 weken aan de slag met
jouw doelstelling onder intensieve begeleiding.

Vier met
!
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20% KORTING
+ Jubileumdeals!

*

Nú voor

€ 7.450,-

*Vraag naar de voorwaarden

Het plan
Na een intakegesprek plannen we een assessment,
hierin analyseren onze coaches jouw manier van
bewegen. Op basis hiervan ga je starten met jouw

In de Gamerensport app staan alle oefeningen uitgelegd met filmpjes en instructies van jouw personal
coach.
Dus elke training, elke week weer, is volledig op maat
en train je met een plan.
Met dit plan investeer je in jezelf, met focus op jouw
doel.
De investering in jezelf is €299,00.
Aanmelden via www.gamerensport.nl of via
info@gamerensport.nl

Kindercoachpraktijk GIJZ biedt ouders
en kinderen blijvende oplossing door
middel van opvoedopstellingen
Zo’n twee jaar geleden begon Arianne Huisman met Kindercoachpraktijk
GIJZ. In die periode heeft ze al heel wat families kunnen helpen aan een
blijvende oplossing voor uiteenlopende problemen. Daarbij heeft ze zich
steeds meer toegelegd op systemisch werken. ,,Door middel van tafelopstellingen met kinderen, gebruik makend van poppetjes, maar vooral door
opvoedopstellingen met de ouders”, zegt ze in haar coronaproof ingerichte
praktijkruimte aan de Dorpsstraat.
,,Iedereen draagt een onzichtbaar rugzakje met zich
mee. Dat wordt gevuld in het gezin waarin je opgroeit
met de dingen die je ouders doen en de dingen die
je ouders laten. Zo worden patronen van generatie
op generatie doorgegeven. Het rugzakje maakt dat
je onbewust dingen doet zoals je ze doet of juist iets
laat. Bovendien zorgt het ervoor dat je op een bepaalde manier reageert. Als een handeling van je
kind je steeds weer zo triggert dat het leidt tot boosheid, wanhoop of machteloosheid, heeft dat eigenlijk
altijd te maken met de inhoud van je eigen rugzakje.”

“Wij helpen u graag met een
advies op maat.”
Evert Rop, Grando Barendrecht
Van ‘t Hoffstraat 18
Tel.: 0180-726802, grando.nl/barendrecht
Iedere zondag open!

Onze personal coaches staan voor je klaar en via
onze Gamerensport app heb je continu contact met
je personal coach. Hierin kan je laten weten hoe je
trainingen gaan, vragen stellen etc.
Het succesplan is semi personal training.

Iedereen heeft een rugzakje
De kracht van deze aanpak schuilt volgens Arianne in het feit dat er via de ouders voor de kinderen
wordt gewerkt, zodat zij ontlast worden. ,,Een kind
spiegelt met zijn gedrag delen van het onbewuste
van de ouder(s), vaak de onverwerkte stukken van
de ouder(s). De ouder kan er dus via zijn kind achter komen wat er onbewust in hem of haar leeft.
Door hier de vinger op te leggen, zien ouders vaak
in dat zij zelf aan zet zijn en niet het kind”, legt ze uit.
Om dit te verduidelijken, gebruikt ze een voorbeeld.

Opvoedopstellingen
Wat maakt dat we doen wat we doen? Dat kan onderzocht worden. Een goede manier daarvoor is het
systemisch werken via opvoedopstellingen. ,,Ik begeleid ouders om het onbewuste bewust te maken. Zo
weten ouders wat hen te doen staat”, vertelt Arianne. Ze noemt dit een krachtig proces. ,,Vergelijkbaar
met het afpellen van een ui. Je komt steeds een stapje dichter bij de kern.” Het zoeken naar de diepere
laag zorgt ervoor dat een ouder voelt, ziet en ervaart
wat er nu precies gebeurt in de interactie met het
kind en de andere gezinsleden. Omdat de essentie

wordt geraakt, leidt dit tot een blijvende oplossing.
,,De ouder wordt weer in de kracht gezet als opvoeder, het stroomt weer in plaats van dat het stokt en
stagneert. Ouders en kinderen gaan van gebonden
naar verbonden. Dat gun ik iedereen.”
Snel resultaat
Een bijkomend voordeel is niet alleen dat het kind buiten het traject wordt gelaten, maar ook dat er snel
resultaat geboekt kan worden. ,,Vaak is één privésessie van anderhalf tot twee uur al genoeg, enkele
weken later gevolgd door een telefonisch consult. In
de gevallen waarop toch ook een traject met het kind
nodig is, kan dat ernaast worden gedaan. Het bijt elkaar niet, maar versterkt elkaar juist”, zegt Arianne.
Nieuwe inzichten of juist een bevestiging, het levert
bovendien altijd iets op.
Het staat los van de leeftijd van het kind. Voorwaarde is dat je als ouder geraakt wordt door het gedrag
van je kind. Dan kun je via een opvoedopstelling kijken
naar dat wat het je te vertellen heeft. Neem gerust
contact op voor een gratis kennismakingsgesprek bij
Kindercoachpraktijk GIJZ om te voelen of de klik er is
en te ontdekken wat Arianne voor u kan betekenen.
Kindercoachpraktijk GIJZ
Dorpsstraat 151, 2992 BD Barendrecht
T: 06-13824132, I: www.kindercoachpraktijkgijz.nl
Een indruk krijgen van een opvoedopstelling? Kijk dan
eens naar de video ‘Opvoedopstelling in de praktijk’
op de website onder het kopje aanbod. Lees ook de
referenties voor ervaringen van andere ouders met
Kindercoachpraktijk GIJZ.
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WE SLEEP.
DO YOU?

Slaap goed deze herfst
Het wisselen van de jaargetijden is vaak een onrustige periode in het leven. De warme zomer is definitief voorbij en de
herfst dient zich onstuimig aan. Ook wordt men bij de abrupte
temperatuurwisselingen sneller grieperig of verkouden. Wat
doet u meestal als u zich minder fit voelt?
Het antwoord is vaak simpel: u gaat naar bed. Of dit
nu overdag is of een avondje op tijd naar bed, slaap
is het beste medicijn. Geen paracetamol of ibuprofen
dat hier tegenop kan! Gelukkig wordt er steeds meer
aandacht aan slaap als één van de belangrijkste
voorwaarden voor gezondheid en herstel besteed.
De andere twee voorwaarden, voeding en beweging,
zijn nu echt ingebakken in onze samenleving. Bij het
investeren in gezond slapen kan nog wel eens een
drempel ontstaan.
APK voor uw matras
Eigenlijk wel vreemd: de auto waarin u rijdt gaat elk
jaar verplicht naar de garage, maar onze eigen gezondheid, of het bed waarin we gemiddeld een derde
van ons leven doorbrengen, niet. Wees kritisch en
neem uw eigen matras onder loep. Hoe oud is deze
en is deze goed onderhouden? Een goed matras
gaat gemiddeld tussen de 8 – 10 jaar mee. Hierna
kunnen de materialen hun werkingskracht verliezen.
Een topdekmatras, ook wel topmatras of topper,
gaat ongeveer vijf jaar mee.
Kies bewust voor uw matras
Heeft uw matras last van kuilvorming, is uw matras
te hard of is het gewoon tijd voor vernieuwing? Kies
bewust voor uw matras en durf te investeren in de
kwaliteit van uw nachtrust. Welk matras biedt wat u
nodig heeft? Staat de hoogte van een matras boven
aan uw wensenlijst of heeft de aanpasbaarheid prioriteit? Wilt u een matras dat goed ventileert of één
dat uit natuurlijke materialen bestaat? Deze slaapwensen worden door de slaapspecialisten bij Slaapboulevard Kwakernaat naast persoonlijke factoren
gelegd (slaaphouding, lichaamsbouw, slaapklimaat,
etc.) en samen met u gefilterd tot het perfecte matras.
Slaaphouding
Gezond slapen hangt niet alleen af van een goed bed.
Ook een goede slaaphouding is van essentieel belang. Wat is de impact van iedere dag 8 uur slapen
in een verkeerde houding of op een verkeerd matras,
hoofdkussen of bed?
Onrustig slapen komt vaak door een te hard matras.
Hierdoor ontstaat er te veel druk op de schouders
en heupen en kan uw ruggengraat niet zijn natuurlijke curve volgen. Zachter slapen is dan beter en
werkt daarnaast druk verlagend. Let wel dat uw
matras niet té zacht is, hierdoor zal uw wervelkolom
niet meer mooi recht liggen. Breng ook uw slaaphouding in kaart. Sommige houdingen lijken comfortabel,

Wakker worden in een Hästens-bed is een eye-opener als je het
hebt over de waarde van een perfecte nachtrust. Het is gemaakt
van de ultieme combinatie van natuurlijke materialen – samen met
uitmuntend vakmanschap.
Je kunt het niet zien, maar je zult het zeker voelen. 24 uur lang.

Boonsweg 7 - 3274LH Blaaksedijk
Industrieterrein Heinenoord
Tel. 0186-601355 | www.slaapboulevard.nl
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maar kunnen het lichaam juist belasten. Neem bijvoorbeeld buikslapen: door de verkeerde uitlijning
van de schouders staan uw spieren onder spanning, waardoor
nekklachten kunnen ontstaan.
Hoofdkussen
Bij een slechte slaaphouding
hoeft niet per se uw matras de
boosdoener te zijn. Neem ook
eens uw hoofdkussen onder de
loep. Slaapt u liever op uw zij, zorg
er dan voor dat uw kussen niet
te hoog is. Het mag niet dikker
zijn dan 15 cm. Idealiter moet de
hoogte van uw kussen overeenkomen met de breedte van één
schouder om uw nek in de juiste
positie te houden. Als u een buikslaper bent, gebruik dan het dunste kussen dat u kunt vinden. Het
is beter om helemaal niet in deze
houding te slapen, aangezien de
hele nacht liggen met uw hoofd
naar één kant gedraaid uw nek
belast.
De grote schoonmaak
Slapen gaat niet alleen over de slaapkwantiteit
(hoeveel uur u per nacht slaapt) maar juist om uw
slaapkwaliteit (hoe effectief uw slaap is). Tijdens het
slapen spoelen uw hersenen als het ware schoon.
Een goede, diepe slaap betekent dat uw hersenen
de tijd en de kans krijgen om zich te reinigen. Ook
zorgt een goede nachtrust ervoor dat u uw emoties
van de dag goed kan verwerken en dat u onthoudt
wat u overdag hebt geleerd. Slecht of ondiep slapen
vreet letterlijk aan de hersenen. Soms wordt u moe
wakker, zelfs nadat u op tijd naar bed bent gegaan.
Als u niet goed in uw diepe slaap kunt komen, rust u
geestelijk slecht uit.
Bij Slaapboulevard Kwakernaat komen wij voor uw
nachtrust graag ons bed uit. In onze showroom van

4.000m2, de grootste in regio Rotterdam en omstreken, vindt u de complete collecties van de beste beddenmerken terwijl u toch de zekerheden en
service van de lokale specialist ontvangt. We zorgen
dat u in het juiste bed slaapt en onder het juiste materiaal dekbed en textiel ligt. Want voor welk merk u
ook kiest, we kijken samen met u naar de optimale
samenstelling van uw bed en slaapkamer om ook in
de donkerste herfstnachten tot een optimale nachtrust te komen. Uw nachtrust, onze zorg.
Slaapboulevard Kwakernaat
Boonsweg 7, Ind. Terrein Heinenoord
I: www.slaapboulevard.nl

Natuurlijk THUIS

Bloemen en woonwinkel

Wilt u de natuur in huis brengen?
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Wij zijn een bloemenwinkel met een grote sortering losse
snijbloemen.
Bij ons kunt u terecht voor bruids- en rouwbloemwerk maar
ook voor een sfeervol boeket. Wij maken verschillende stijlen
bloemwerk en staan ook bekend om onze bloementaarten.

Maak eens kennis met
natuurlijk THUIS!

Naast bloemen hebben wij een ruime keuze aan groene kamerplanten. Een kamerplant staat mooi in een passende bloempot
of decoratieve mand.

Wij zijn Josette en Vera van natuurlijk THUIS.
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daarnaast wordt de luchtkwaliteit ook
beter. Voor elke stijl hebben wij wel een
passende kamerplant met decoratieve
pot.
Om zelf thuis creatief aan de slag
te gaan bieden wij dit seizoen thuisworkshop pakketten aan. Deze pakketten worden geleverd inclusief alle materialen en een goede uitleg om een mooi
resultaat te bereiken. U kunt dan thuis
lekker ontspannen en op uw eigen tijd
een prachtig arrangement maken. Wij
hebben verschillende voorbeelden. Kijk
hiervoor op onze FB pagina!

In deze corona tijd geven wij dit jaar geen workshops, maar kunt
u bij ons een workshoppakket bestellen met alle benodigdheden
en uitleg om thuis aan de slag te gaan. Kijk hiervoor op onze
facebookpagina.

Kom gezellig eens bij ons binnen wandelen om te ontdekken wat wij te bieden hebben .

Als aanvulling op uw interieur hebben wij ook leuke woonaccessoires in de stoere en landelijke stijl.
Kom eens kijken naar ons assortiment in onze gezellige winkel!
Middenbaan 94a / Onderlangs 4b, 2991 CT Barendrecht
T: 0180-222006, info@woonwinkelnatuurlijkthuis.nl
www.woonwinkelnatuurlijkthuis.nl

Op 1 artikel naar keuze ontvangt
u 20 % korting met inlevering
van deze bon.

DUURZAME
GESCHENKEN

Boerderij de Buytenhof, Rijsdijk 98, 3161 EW Rhoon
www.debuytenhof.nl

woonwinkel. Omdat er
veel vraag naar bloemen
ontstond, hebben wij
ons assortiment aangepast en hebben al geruime tijd een uitgebreide
sortering verse snijbloemen die per stuk bij ons
te koop zijn.
Wij zijn ervaren bloemisten en maken van onze

verse bloemen moderne thuisboeketten. Ook
voor andere soorten
bloemwerk kunt u bij
ons terecht. Wij zijn gespecialiseerd in rouwarrangementen
en
bruids-bloemwerk.
Er
zijn vele mogelijkheden,
dus kom gerust vrijblijvend langs!

Tot ziens bij natuurlijk THUIS!
Middenbaan 94a/Onderlangs 4b, Barendrecht
T: 0180-222006
E: info@woonwinkelnatuurlijkthuis.nl
I: www.woonwinkelnatuurlijkthuis.nl

Omdat er in deze Corona tijd veel mensen thuis
werken wordt de beleving en sfeer in huis belangrijker. Woonaccessoires brengen sfeer,
maar
kamerplanten
mogen daarbij niet ontbreken. Planten brengen
beleving in uw woning en

Duurzame geschenken in de maak Barendrechtse bibliotheek
verplicht mondkapjes
op boerderij de Buytenhof
Dog Copenhagen
Het meest comfortabele
harnas voor je hond mét
anti-trek eigenschappen!
Verkrijgbaar in 8 trendy
kleuren en 2 verschillende
modellen. De nieuwe 2020
modellen zijn nu leverbaar!

Compleet te maken met
bijpassende looplijnen.

LOKAAL, OP MAAT &
MET ZORG GEMAAKT

Wij hebben een bloemen- woonwinkel in het
gezellige winkelcentrum
Middenbaan in Barendrecht. Wij heten natuurlijk THUIS, omdat wij een
passie voor de natuur
hebben en dat graag
bij u thuis terug willen
laten komen. Inmiddels
bestaan wij bijna 4 jaar,
na te zijn begonnen als

Droogbloemen zijn dit
najaar bijzonder populair. Wij hebben een ruime sortering in onze
winkel, waarvan wij
mooie arrangementen
en decoratieve toeven of
kransen maken. Op bestelling kunnen wij specifieke wensen vervullen.

Tip! Neem je hond mee naar
de winkel voor het juiste maat
hondentuig.

DIERENSPECIAALZAAK WESDIJK
Middenbaan 56-62 Barendrecht
0180 - 617613 - www.wesdijk.nl

Op boerderij de Buytenhof begint de geschenkenkoorts op
gang te komen. Vrijwilligers halen de kistjes en producten op,
de zorggasten zijn gestart met
het afwegen en inpakken van
talloze lekkernijen en lokale leveranciers zijn aan het werk gezet.
Ook dit jaar werken zorggasten,
vrijwilligers en medewerkers
weer samen aan verschillende duurzame geschenken voor
elk budget. Het zijn prachtige,
duurzame cadeaus met een
mooi maatschappelijk verhaal
en weinig voedselkilometers. De
geschenken bevatten uiteraard
Buytenhof fruitsappen, stoofperen, kerstkoekjes en jams. De
pakketten zijn flexibel samen
te stellen, zo kunnen er bijvoorbeeld ook andere producten uit
de regio in zoals een flesje wijn,
een boerenkaas, advocaatje of een heerlijke Opstroopwafel.
Er kan ook gekozen worden om met het geschenk meerdere zorginstellingen
te steunen, door bijvoorbeeld de beschilderde sapflessen van de zorggasten
van Atelier Juffrouw Janssen, voor lekkernijen van de Bakkerswerkplaats en
koekjes van de Koekfabriek.
Klanten over de boerengeschenken: “Mooie, verantwoorde pakketten die echt
‘op maat’ worden geleverd door een maatschappelijk betrokken bedrijf”
Op de Buytenhof wordt er naar uit gekeken om ook dit jaar vele mensen blij te
maken met een (h)eerlijk en lokaal geschenk aan het einde van het jaar.
Meer informatie? Kijk op www.debuytenhof.nl of maak een afspraak om in de
coronaproof showroom de mogelijkheden te bekijken.
Op boerderij de Buytenhof ontdek, proef en geniet je van het boerenleven. De
Buytenhof is gelegen in Rhoon aan de Rijsdijk 98 en geopend van dinsdag tot
en met zaterdag.

Behoor je tot een risicogroep en bezoek je
de bibliotheek in Barendrecht liever op een
rustig tijdstip? Vanaf 5
oktober hanteert de bibliotheek voor de vestigingen die vallen binnen
regio Rotterdam-Rijnmond speciale venstertijden voor kwetsbare
doelgroepen. Alle vestigingen zijn open! Met
of zonder aangepaste
openingstijden. Vanaf 5
oktober dien je jouw bezoek aan de bibliotheek
te registeren. Bovendien is het dragen van
een mondkapje boven
de 13 jaar verplicht.
De bieb vraagt je om...
Je zo veel mogelijk vooraf aan te melden voor
activiteiten. Dit kan op
de website. Activiteiten
tot 30 personen kunnen, tot nader bericht,
gewoon doorgaan. Dus
kom vooral langs voor
een lezing, workshop of
cursus. Alle activiteiten
worden 100% coronaproof georganiseerd.
Voor overige bezoeken,
bij aankomst een formulier in te vullen aan de
deur. Deze formulieren
worden 21 dagen na
dagtekening vernietigd.

Veiligheidsmaatregelen
Volg altijd de instructies
van de bibliotheekmedewerkers op;
Blijf thuis als je een van
de volgende klachten
hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°);
Blijf thuis als iemand in
jouw huis koorts heeft
(vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;
Schud geen handen;
Desinfecteer je handen
bij binnenkomst;
Vanaf 5 oktober is het
(vanaf 13 jaar) verplicht
om een mondkapje te
dragen tijdens een bezoek aan de bibliotheek;
Houd 1,5 meter afstand,
zowel in als buiten de bibliotheekvestiging;
Leen doelgericht boeken, bekijk bijvoorbeeld
vóór je bezoek onze online catalogus ter inspiratie;
Pak geen boeken uit het
schap, behalve als je het

boek daadwerkelijk gaat
lenen;
Beperk het verblijf in
de bibliotheek tot maximaal 2 uur;
Gebruik een mandje als
toegangsitem. Zijn de
toegangsitems op dan
vragen we je te wachten tot er weer één beschikbaar is. Hiermee
waarborgen we het
maximum aantal toegestane bezoekers.
Speciale tijden voor
risicogroepen
Behoor je tot een risicogroep en bezoek je
de bibliotheek liever op
een rustig tijdstip? Vanaf 5 oktober hanteren
wij voor onze vestigingen die vallen binnen
regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-HollandZuid speciale venstertijden voor kwetsbare
doelgroepen.
Onder
kwetsbare doelgroepen
verstaan wij de risicogroepen die door het
RIVM zijn vastgesteld.
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Overal in huis of kantoor goede
WiFi dankzij Duivenbode ICT
loos gesproken, maar ik
ben daar geen voorstander van. Een stabiel netwerk vraagt in mijn ogen
om bekabeling”, legt
Maarten uit. Hij put hierbij uit een ruime ervaring
en levert een oplossing
op maat, rekening houdend met ieders budget.
Zijn creativiteit is een
sterk punt. ,,Er is vaak
meer mogelijk dan mensen denken. Ze gaan er
bijvoorbeeld vanuit dat
er geen loze leiding of
vrije aansluiting is, maar
dat blijkt dan toch wel
het geval. Eerlijk gezegd
moet ik de eerste situatie nog meemaken waarin we geen kabel konden
trekken.”

De nieuwe werkplekken van De Bondt Publishing zijn ingericht door Duivenbode ICT.

Niets is zo frustrerend als een haperende internetverbinding. Want die spannende serie wil je van A tot Z zien
en je favoriete nummer mag ook niet stilvallen. Om nog
maar te zwijgen over die belangrijke bestanden die je
nog moet versturen. Kortom, de WiFi ontvangst móet
goed zijn. Helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid,
tenzij je voor advies contact opneemt met specialist
Maarten van Duivenbode.
Meer mogelijk dan je denkt
Met zijn eigen bedrijf Duivenbode ICT is de Barendrechter gespecialiseerd in het
aanleggen van WiFi netwerken voor particulieren en zakelijke klanten. ,,De basis
van mijn aanpak is het creëren van WiFi-punten op meerdere plekken in de ruimte. Die sluit ik vervolgens bekabeld aan. Tegenwoordig wordt er veel over draad-

Project bij De Bondt
Publishing
Ook De Bondt Publishing, uitgever van onder
meer deze Najaarskant,
kan meepraten over de
creativiteit van Maarten. Directeur Ramon
de Bondt merkte steeds
vaker dat er ‘doffe plekken’ ontstonden in de
verbinding in zijn woonhuis en kantoor. ,,Hij
moest ook op diverse
plaatsen overschakelen
naar een ander netwerk,
verre van ideaal. Op kantoor trof ik bovendien
een systeem op leeftijd,

overal perfect
bereik hebt.
Ervaar de kracht van onze

ties voor zakelijke gasten. Traditioneel is het erg druk
rond nieuwjaar, maar ook in de overige maanden is
er genoeg mogelijk. Neem gerust contact op voor
meer informatie of reserveringen.
Terras met schitterend uitzicht
Een sterk punt van Double Dutch is de warme, huiselijke sfeer. Blikvangers zijn de schitterende, zwarte
vleugel en natuurlijk de openhaard. Er heeft al eens
een succesvol huwelijksaanzoek plaatsgevonden
rond de haard! Double Dutch beschikt over een
ruim terras met schitterend uitzicht over het water.
Dankzij de terrasverwarming is het mogelijk om lang
buiten te zitten, ook als het onverhoopt wat minder
zonnig is of de zomermaanden ten einde zijn. Een
andere belangrijke trekpleister is de bar. Vooral op
vrijdag zit het er vaak gezellig vol met mensen die
de werkweek even komen afsluiten met een lekkere
borrel. De muziek gaat dan altijd net een beetje harder om de weekendsfeer te ondersteunen.

Duivenbode ICT
T: 06-36310645
I: www.duivenbode-ict.nl
E: maarten@
duivenbode-ict.nl

Uiteenlopende
mogelijkheden
Double Dutch is een
populaire bestemming
voor zeer uiteenlopen-

Afgelopen jaar is er maar liefst 100
keer ingebroken in
Barendrecht. Is jouw gezin goed
beschermd tegen een inbraak?

06-36310645
maarten@duivenbode-ict.nl

Grand Café Restaurant Double Dutch:
een begrip in de regio

Een bezoek aan Grand Café Restaurant Double Dutch is op ieder moment
van de dag de moeite waard. Of u nu komt om te lunchen, uitgebreid te dineren of gewoon een drankje te drinken; het team van Double Dutch doet
er alles aan om de gast in de watten te leggen. Mede door die instelling
groeide de horecagelegenheid aan het Havenhoofd in Barendrecht uit tot
een begrip.

Wij leveren beveiligingscamera’s
van het luxe merk Hikvision.

Wij komen vaak bij klanten
die gebruik maken van
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Samen met een partner, het eveneens Barendrechtse Buzzware,
wordt Duivenbode ICT
ook vaak ingeschakeld
voor grotere projecten.
Binnenkort betrekken zij
samen een ruimte waarin ook een showroom zal
worden gevestigd. Via
de socials en de website
wordt nog gecommuniceerd over deze nieuwe
locatie. Vanaf november
is het op telefonische
afspraak al mogelijk om
de showroom te bezoeken. Meer weten of op
zoek naar een volle WiFi
ontvangst door heel het
huis? Neem dan eens
contact op!

Eenvoudig je woning
beschermen

bereik of last van een
haperend signaal?

Wij leveren professionele

Meer dan WiFi
Als specialist kan Duivenbode ICT ook op andere
gebieden van dienst zijn.
Camera’s, alarmsystemen, domotica, slimme
deurbellen; Maarten adviseert al zijn klanten er
graag over. ,,Iedereen
wil zich toch graag veilig
voelen? De huidige mogelijkheden zijn enorm,
de camera’s zitten boordevol AI. Ze geven niet

alleen haarscherp beeld,
maar melden het bijvoorbeeld ook als er een
persoon is gesignaleerd.
Daarbij kan de camera
een mens onderscheiden van een passerende hond of kat, want
dan krijg je geen melding. Er bestaan al camera’s die direct laten
weten wanneer er iets
wordt achtergelaten in
de ruimte of juist wordt
weggehaald, maar ook
die het aantal aanwezigen tellen en zelfs mondkapjes kunnen detecteren”, legt Maarten uit.

Al je eigendommen
perfect op beeld

Altijd perfect zicht op en in je
woning. Combineer dit
systeem met de slimme en
stijlvolle deurbel van
Hikvision voor een
waterdichte beveiliging.

In de praktijk blijken deze oplossingen niet goed
te werken.

inclusief
verouderde
computers. Daaruit ontstond het idee om iets
geheel nieuws neer te
zetten”, blikt Maarten
terug. Zijn advies was
helder: werken in de cloud. ,,Daar geloof ik in,
daarom raadde ik Office
365 aan. Ontzettend
handig, je kunt immers
overal bij je data. Op ieder device, waar je ook
bent. Zeker in coronatijd
zorgt dat voor flexibiliteit. Via Teams kunnen
ze nu bijvoorbeeld ook
vergaderen op afstand.
In de werkomgeving heb
ik laptops neergezet
van een voor mij bekend
merk dat staat voor betrouwbaarheid en veiligheid, maar ook een goede printer. Het voordeel
voor de klant is dat er
indien nodig eenvoudig
kan worden op- en afgeschaald.” Het project
verliep vlekkeloos, de uitgeverij weet inmiddels al
niet meer beter dan dat
er met Office365 gewerkt wordt.

Najaarskrant 2020

de gasten. De setting is
dusdanig dat er in alle
rust een goed gesprek
gevoerd kan worden, ondertussen genietend van

een smakelijke lunch of
een diner. Double Dutch
is zo ingericht dat het
ook daadwerkelijk mogelijk is om gescheiden van

de andere gasten te verblijven. Daardoor is de
horecagelegenheid ook
flink in trek als locatie
voor borrels of recep-

Kaart vol homemade gerechten
Alle gerechten bij Double Dutch zijn home made en
worden bereid van dagverse producten. Dat proeft
u! De koks hebben diverse specialiteiten. Regelmatig
worden zowel de lunch-, diner- als borrelkaart vernieuwd. Zij bieden elk zo veel keuze, dat er voor elk
wat wils op te vinden is. Bovendien blijft Double Dutch
op die manier ook voor de vaste gasten verrassend.
De heerlijke a la carte hoofdgerechten en tongstrelende desserts worden met passie gemaakt!
Kortom, een bezoek aan Double Dutch is altijd een
aanrader. Service, gastvrijheid en gezelligheid gaan
hier hand in hand. Er is volop parkeergelegenheid
rondom het restaurant, ook ondergronds. Meer weten of reserveren? Neem dan contact op of bezoek
de website.
Grand Café Restaurant Double Dutch
Havenhoofd 17
2993 EK Barendrecht
T: 0180-615110
I: www.doubledutchbarendrecht.nl

Grandcafé - Restaurant - Terras

Beveilig je woning met een
gebruiksvriendelijk en
professioneel alarmsysteem
zonder maandelijkse kosten.
Momenteel met korting oplopend
tot wel 500,-

De beste oplossingen
voor eerlijke prijzen
Wij hebben al veel consumenten
en bedrijven blij gemaakt met onze
slimme oplossingen.
Benieuwd naar wat wij voor jou
kunnen betekenen?
Neem contact op voor een geheel vrijblijvende demonstratie.

Zakenborrels - Lunch - Diner
De keuken is geopend van 12:00 tot 22:00
Adres: Havenhoofd 17 2993 EK Barendrecht Tel: 0180 - 615 110
Website: www.doubledutchbarendrecht.nl
M Grand Café Double Dutch
P Double_Dutch_Barendrecht

Onderwijs KRANT
Barendrecht/Albrandswaard/Ridderkerk
Versneld naar jouw resultaat!

Neem contact op via info@gamerensport.nl
of kijk op www.gamerensport.nl

HET ADRES VOOR
DE INRICHTING VAN
UW HUIS/PROJECT
SPECIAALZAAK IN:
TAPIJTEN – GORDIJNEN – BEDDEN
PARKET – PVC – LAMINAAT
BINNEN- EN BUITENZONWERING

Farelcollege, een
warme school met
oog voor de
leerlingen
Ongeveer een half
jaar geleden werd
Piet Post aangesteld
als nieuwe rector van
het Ridderkerkse Farelcollege. Hij voelde
zich al snel op zijn
plek. In een interview
in deze krant gaat hij
daar dieper op in. Uiteraard staat de nieuwe rector daarbij ook
stil bij de uiteenlopende manieren waarop
het Farelcollege zich
kan onderscheiden
ten opzichte van andere scholen. Onderwerpen als groeigesprekken,
leren
van de echte wereld,
de betrokkenheid van
docenten én ouders,
de diverse talentklassen, waaronder een
gloednieuwe voetbalklas, de uitgebreide
zorg en het kleinschalige karakter op een
toch grote school
komen aan bod. Vanzelfsprekend wordt
ook even stil gestaan
bij het onderwerp dat
ons allemaal raakt,
namelijk de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt. Nieuwsgierig
geworden?
Lees dan snel verder
op pagina 26.

Het Barendrechtse VMBO is goed begonnen aan het nieuwe schooljaar!
Het onderwijs op VMBO-niveau wordt in Barendrecht in eendrachtige samenwerking aangeboden door de
Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College. Sinds dit schooljaar zitten alle leerlingen in leerjaar 1 bij
elkaar in het gebouw van Focus Beroepsacademie.

Het Gemini College
in Ridderkerk is een
middelgrote school
met ruim 700 leerlingen, waar onderwijs wordt aangeboden op vmbo-bk-,
mavo-, havo- en
vwo-niveau. Speciaal
voor deze krant zetten we bij de start
van het schooljaar
een aantal interessante weetjes en
nieuwtjes op een rij!
Meer weten over
filosofie, sterk techniek onderwijs, de
1-blik agenda of de
introductieweek?
Lees dan snel verder op pagina 19.

Nieuwsgierig hoe dit in de praktijk wordt ontvangen? Lees dan het artikel op pagina 21.

Calvijn Groene Hart
Leerlingen die in een veilige omgeving een
diploma op het vwo, de havo of mavo willen
behalen, zitten goed op Calvijn Groene Hart.
Met behulp van een veelzijdig lesprogramma daagt de christelijke school iedereen
de grenzen te verleggen. Tweetalig onderwijs (tto), het sportprogramma en het verken-je-grenzen-programma voor leerlingen
van groep 8 van de basisschool komen aan
bod in dit artikel.

Alle ruimte o
te groeien

Lees snel verder op pagina 22

Horeca Vakschool
Rotterdam

Voel jij je aangetrokken tot een wereld waarin beelden en creativiteit belangrijk zijn?
Kleur je liever buiten de lijntjes, ben je leergierig, onderzoekend én heb je lef? En wil je
graag een klassieke opleiding volgen, maar
je óók ontwikkelen in de kunst, wetenschap
of ondernemen? Bij het Lyceum Rotterdam
is deze unieke
combinatie mogelijk! Je volgt dan
de gymnasiumopleiding mét kunst,
wetenschap
of
ondernemen!

PT010 –
Theater & Dans

Lentiz | MBO Barendrecht
leidt toekomstmakers op!
Jongeren moeten
voortdurend
keuzes
Op de Montessori
Mavo
Rotterdam
makenalleen
in onze met
maatschappij,
die zich continu
leer je niet
je hoofd,
ontwikkelt. Lentiz | MBO Barendrecht

maar ook met je hart en handen.

bereidt studenten daarop voor en leidt

Jij krijgt de
kans om uitoptedoor
vinden
“toekomstmakers”
middel van
eigentijdse
en vernieuwde
hoe jij het
beste leert.
Wat jeopleidingen.
leert

Van Hemert Woonsfeer - ‘t Vlak 5 - 2991 EP Barendrecht
T: (0180) 62 26 66 - E: info@vanhemertwoonsfeer.nl - I: www.vanhemertwoonsfeer.nl

in de lessen, pas je toe in projecten
Lees er meer over op pagina 27

met wisselende thema’s en er is
De leukste vmbo van Rotterdam
Opendagen
Vrijdag 29 januari

Ben jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed
eten? Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en
creatief?

de Montessori Academie waaraan

Alle ruimte om te groeien
op de Montessori Mavo!
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Kies voor Techniek!
In het tweede leerjaar van het voorgezet onderwijs moeten leerlingen kiezen voor een profiel. Een belangrijke keuze want dit vormt de basis voor
de vervolgopleiding. De opleidingen van Techniek College Rotterdam sluiten
naadloos aan op een aantal van deze profielen.
Doorstromen vanuit het voorgezet onderwijs
Leerlingen, die Produceren, Installeren, Energie (PIE)
of Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of de sector
Techniek hebben gedaan, kunnen doorstromen naar
verschillende opleidingen binnen Techniek College
Rotterdam. Denk hierbij aan verschillende opleidingen bij Bouw, Afbouw & Onderhoud, Elektrotechniek,
Installatie- en Koudetechniek, Infratechniek, Procestechniek, Metaaltechniek, Engineering, Maintenance
of Human Technology.

Een leerling met Natuurkunde en Scheikunde(Nask
2) heeft daarentegen een goede vooropleiding om te
starten bij, bijvoorbeeld, Laboratoriumtechniek.
Heeft de leerling een diploma M&T (Mobiliteit &
Transport) of de sector Techniek, dan stroom hij/zij
gemakkelijk door naar een vervolgopleiding bij Mobiliteit. Leerlingen die MVI of D&P of de sector techniek
gevolgd hebben kiezen vaak een vervolgopleiding bij
ICT. Kortom, genoeg mogelijkheden om succesvol
door te stromen naar Techniek College Rotterdam.
Studiekeuzetest voor technisch talent
Als leerlingen nog niet precies weten welke opleiding
binnen de techniek zij willen gaan volgen, kunnen zij de
Studiekeuzetest Techniek maken. Aan de hand van de
gemaakte keuzetest wordt dan een loopbaanprofiel
opgesteld. Met dit loopbaanprofiel bekijken we met
de leerling welke opleiding(en) hierbij passen.
Open dagen 2020-2021
Komend schooljaar organiseren we onze Open dagen op een andere manier. Houd onze website in de
gaten voor actuele informatie.

Techniek Info Punt
Techniek College Rotterdam heeft een Techniek Info
Punt. Hier kunnen leerlingen en ouders terecht met
vragen over bv studiekeuze.

Het Lyceum Rotterdam voor
kunst, wetenschap en ondernemen
Elkaar gemist
Begin september kwamen na de volledige en daarna
gedeeltelijke sluiting van de scholen eindelijk alle leerlingen weer naar school. Nee, het was niet helemaal
zoals normaal, want tussen docenten en leerlingen
en docenten onderling moest er 1,5 meter afstand
gehouden worden. Daarom moesten we wel een
paar dingen anders doen: schermen op de bureaus
van de docenten, zeeppompjes in alle lokalen en afspraken over looprichtingen. Maar wat was iedereen
blij dat er weer gewoon les gegeven kon worden op
school! Wat hadden docenten en leerlingen het normale contact gemist! Het Lyceum Rotterdam is een
school waar het persoonlijke contact en de persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan en dan zijn
zes maanden zonder echt contact erg lang! Het is
dus heel erg fijn dat we nu weer op school zijn en alle
lessen gegeven worden.
Kunst, wetenschap en ondernemen
Docenten en leerlingen delen hun passie voor kunst,
wetenschap en ondernemen en dat maakt de school
uniek. Het Lyceum Rotterdam is namelijk een school
voor havo/atheneum/gymnasium met drie bijzondere opleidingen: kunst, wetenschap en ondernemen.
Het is een creatieve, kleurrijke en veilige school in het
hart van Rotterdam. Op Het Lyceum Rotterdam krijg
je de tijd en ruimte om je talenten te verkennen en te

ontplooien. Je leert je grenzen kennen en verleggen
waar dat nodig is. Uitgangspunt is steeds wie jij bent
en wie jij wilt worden.
Onze drie richtingen kunst, wetenschap en ondernemen bieden onze leerlingen het platform om door experiment en onderzoek zichzelf en de wereld waarin
zij leven steeds beter te leren kennen. Binnen elke
richting gaat het om het stimuleren van nieuwsgierigheid, creatief denken en probleemoplossend vermogen.
De échte wereld
Het Lyceum Rotterdam hecht aan een nauwe relatie
tussen school en samenleving. Vooral tijdens de projectdagen en de excursies, die we een aantal maal
per jaar organiseren voor alle klassen, komen de
leerlingen intensief in aanraking met de werkelijkheid
buiten de schoolmuren. Twee keer per jaar leggen we
alle lessen op het rooster een aantal dagen stil om
met de hele school projecten te doen binnen en buiten de school. Leerlingen van de drie richtingen vormen samen teams en trekken erop uit. Ze bezoeken
musea, bedrijven en andere instellingen. Deze dagen
gonst Het Lyceum Rotterdam van de activiteiten. De
wijde omtrek van de school verandert in een groot laboratorium waar optredens, urban interventions en
exposities elkaar in rap tempo opvolgen.
Voel jij je aangetrokken tot een wereld waarin beelden en creativiteit
belangrijk zijn? Kleur je liever buiten de lijntjes, ben je leergierig, onderzoekend én heb je lef? Dan ben
je bij Het Lyceum Rotterdam aan
het juiste adres!
Gymnasium mét kunst, wetenschap of ondernemen
En wil je graag een klassieke opleiding volgen, maar je óók ontwikke-

On Stage en Off Stage
Binnen het thema wordt onderscheid gemaakt
tussen On Stage en Off Stage. Dat wil zeggen dat
je zowel op PT010 Theater en Dans terechtkunt
als je graag op een podium staat om onder meer
te acteren, zingen of dansen, maar ook als je liever
achter de schermen een bijdrage levert aan het slagen van een voorstelling. Bijvoorbeeld door decors
of kostuums te ontwerpen, het licht of het geluid te
verzorgen of als gastheer of –vrouw aan de slag te
gaan. Dans vormt een belangrijk speerpunt binnen
het programma. ,,We hopen dat veel leerlingen uit
de omgeving dat profiel bij ons komen omarmen”,
zegt Mahadew dan ook. Ongeacht de gemaakte keuze is de aansluiting op diverse vervolgrichtingen in
het mbo erg goed. ,,Het blijkt vervolgens ook dat veel
studenten vanuit het mbo ook écht met het vak aan
de slag gaan. Dat is natuurlijk mooi. Daarom vinden
wij het belangrijk dat ons onderwijs inspireert en
motiveert. Het is bewezen dat leerlingen in dat geval
ontvankelijker zijn voor kennisoverdracht. Daarnaast
is het natuurlijk fijn als je een goed gevoel hebt op
school.”

Wil je meer weten over een opleiding in de techniek
of heb je een vraag voor het Techniek Info Punt?
Bezoek dan onze website
www.techniekcollegerotterdam.nl.

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Nieuwsgierig geworden? Kom zelf kijken!
Open Lessen:
woensdag 28 oktober 2020
woensdag 18 november 2020
woensdag 9 december 2020
woensdag 20 januari 2021
woensdag 10 februari 2021
Deelname alleen voor leerlingen groep 8 na inschrijving via: info@hetlyceumrotterdam.nl.
De informatieavond voor ouders (alleen voor ouders) groep 8 is op: woensdag 20 januari 2021
(toegang alleen na inschrijving via: info@hetlyceumrotterdam.nl
Onze open week (alleen voor leerlingen groep 8) is
op: woensdag 3 februari 2021 (van 14 tot 20 uur
met tijdslot en na inschrijving), donderdag 4 februari
(van 16.00 tot 19.00 uur met tijdslot en na inschrijving) en zaterdag 5 februari van 10.00 tot 14.00
uur met tijdslot en na inschrijving).
www.hetlyceumrotterdam.nl

PT010 Theater en Dans;
Klaar om een mooi eerste schooljaar
te draaien!

Na een gedegen voorbereidingsperiode is PT010 Theater en Dans onlangs
begonnen aan het nieuwe schooljaar. Het eerste volgens het nieuwe concept. ,,Dit voelt als een echte start. Er zijn meer theaterinschrijvingen dan
tevoren. We hebben dan ook twee brugklassen”, vertelt algemeen directeur Priscilla Mahadew enthousiast. De nieuwe leerlingen hebben duidelijk
gekozen voor de specialisatie van de school. Het thema theater loopt als
een rode draad door het lesaanbod op de kleinschalige daltonschool voor
onderwijs op vmbo kader en mavoniveau.

Luxepositie
Voor Priscilla Mahadew was de opdracht op PT010
Theater en Dans niet nieuw. Ze was al eens als directeur betrokken bij de succesvolle ontwikkeling
van een school met een theater DNA. Daarom weet
ze precies wat daarvoor nodig is. ,,Het DNA van
kunstonderwijs raakt aan de creativiteit. Dat vraagt
om nieuw elan en een inspirerend aanbod. Tegelijkertijd is het behalen van het diploma natuurlijk ook heel
belangrijk. Het gaat om de juiste combinatie”, weet
ze.
,,PT010 Theater en Dans werd al gekenmerkt door
een gedegen structuur en een hoog slagingspercentage. De basis is hier op deze school in orde. Voor
mij is dat een luxepositie, want je kunt heel anders
bouwen als het fundament er al ligt.”

len in de kunst, wetenschap of ondernemen? Bij het
Lyceum Rotterdam is deze unieke combinatie mogelijk! Je volgt dan de gymnasiumopleiding mét kunst,
wetenschap of ondernemen!
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Voorzien in behoefte
Zoals gezegd trok PT010 Theater en Dans voor
dit schooljaar al meer leerlingen met een kunstprofiel dan ooit. Het blijkt dat de school voorziet in een
behoefte. ,,De leerlingen met deze behoefte zijn er,
dát is duidelijk. Ik denk dat onze groepen een mooie
afspiegeling vormen van wereldburgers”, zegt Mahadew. ,,Er melden zich veel dansers, dus het zou
me niets verbazen als we die straks zien tijdens
onze flashmob ‘Keizerswaard Danst’. De interesse

voor het programma buiten het podium is eveneens
groot. Wat opvalt, is dat de leerlingen stuk voor stuk
een hoge intrinsieke motivatie hebben.”
Bezoekers van de open dag waren eigenlijk zonder
uitzondering enthousiast, waarmee nogmaals duidelijk werd dat PT010 Theater en Dans een toevoegde waarde op het Rotterdamse onderwijsaanbod is.
Toch zijn er nog genoeg uitdagingen, erkent Mahadew eerlijk. Om te beginnen de beeldvorming over
Rotterdam-Zuid, die voor potentiële nieuwe leerlingen een drempel kan vormen. ,,Of dat nu terecht is of
niet, het speelt wel. Daarom hebben wij alles wat we
konden doen om dit te verbeteren direct in werking
gezet. Zo werken we binnen de school samen met
Stichting TTS om leerlingen te trainen op weerbaarheid. Samen met
Stichting JOZ proberen
we dan weer in kaart
te brengen wat er in de
wijk gebeurt. Ik ben zeer
tevreden over die combinatie, waarmee we
binnen ons vermogen
keihard werken aan het
draaien van de beeldvorming”, legt ze uit.
Profiel mooi neerzetten
Dan zijn er natuurlijk
nog de coronaperikelen,
die impact hadden op
het onderwijs. Zo zag
PT010 Theater en Dans
enkele open dagen in het
water vallen, maar meer
nog wijst Mahadew op

de gevolgen die de pandemie
op het dagelijks leven van de
leerlingen had. ,,Een situatie
die bij iedereen zorg en vragen oproept, dus ook bij onze
leerlingen. Als team willen wij
op school dan ook het meest
normale en sociale terug
brengen in het leven van onze
leerlingen. Die zorg bieden we, bijvoorbeeld door
leerlingen mee te nemen in de gedachte achter genomen maatregelen. Waarom moet je bepaalde adviezen opvolgen? Maar naast deze bewustwording
willen we onze leerlingen ook een warme plek bieden.
We hebben hen gemist, zoals zij zelf ook hun contacten en de mogelijkheid om met de eigen talenten
bezig te zijn gemist hebben,” vertelt ze.
Het doet haar dan ook goed om te zien hoe de start
van het schooljaar verloopt. ,,Er schijnt een ander
lichtje in de ogen van de leerlingen, ze zijn ontspannen. Daarom hopen wij heel erg op een schooljaar
zonder verscherpte maatregelen én een normaal
centraal examen. Vooral voor de leerlingen, maar
ook voor ons. Dit is namelijk onze eerste kans om
ons profiel mooi neer te zetten en die willen we
graag optimaal benutten!”
PT010 – Theater & Dans
Palmentuin 77-79
3078 KJ Rotterdam
T: 010-4824966
I: www.pt010theaterendans.nl
PT010 - Theater en Dans en MT010 - De Mavo
voor Theater kennen een samenwerking met
Jeugdtheater Hofplein.
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WELKOM OP HPC ROTTERDAM!
HPC Rotterdam bestaat uit drie scholen voor praktijkonderwijs in Rotterdam.
De scholen staan verspreid over de stad en er is er dus altijd een HPC bij jou in
de buurt. De drie HPC scholen werken samen, maar elke school is ook uniek met
een eigen karakter. Wil jij weten of er een school is die bij jou past?
Lees dan verder op deze pagina.
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Het Praktijk College Charlois
Jij doet het!
Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen je graag
meer want wij zijn trots op onze mooie school en leerlingen. Onze school
is klein en daardoor kent iedereen elkaar. Dat vinden we belangrijk. Onze
klas-sen hebben maximaal 16 leerlingen en elke leerling heeft een eigen
mentor. We staan voor al onze leerlingen klaar en dat betekent ook dat
wij pesten aanpakken. Iedereen voelt zich snel thuis omdat het altijd heel
gezellig is.
Praktijkonderwjs
HPC Charlois en een school voor Praktijkonderwijs. Bij ons op school leer je dus vooral door
lekker aan de slag te gaan, dingen uit te proberen en te doen. We hebben 6 richtingen
waarin je certificaten kunt halen: techniek, groen, zorg en welzijn, logistiek, horeca en
detailhandel. Natuurlijk krijg je ook vakken als Nederlands en rekenen.
PRO+ met MBO
Bij ons op school krijgt elke leerling leerstof op eigen niveau. Zo volgt elke leerling
dus een eigen route. Deze route wordt afgesloten met passende vakcertificaten.
Leerlingen die goed kunnen werken in de praktijk kunnen een Pro-diploma halen. Na
onze school ga je aan het werk in de baan die bij je past. Wanneer je na onze school
verder wilt leren, kun je bij ons op school een mbo-1 diploma halen. Daarna ga je
naar een andere school voor mbo-2.
Leuke dingen doen!
We vinden het belangrijk om samen met jou te ontdekken wat je leuk vindt
en waar je goed in bent. Daarom organiseren we naast de lessen ook veel
extra dingen zoals workshops muziek, klimmen en voetbal of allerlei uitjes en
zélfs ons eigen festival. Allemaal kansen om te ontdekken wie je bent en wat je wil worden.
Ons motto is ‘jij doet het!’ en samen met jou gaan we op zoek naar wie jij zal worden na onze mooie school!

Voor meer informatie over HPC Rotterdam:
Mevr. J. Visser (Directeur scholengroep HPC Rotterdam),
jvisser@lmc-vo.nl of 06-33908324

Het Praktijk College Centrum
Talent in Praktijk!
Op school ga je ontdekken wat jouw droombaan is en waar jouw talenten
liggen. Dit doe je tijdens lessen, stages, trainingen, excursies en praktijkopdrachten. Wij geloven erin dat iedereen een eigen talent heeft. Daarom
is ons motto ‘Talent in praktijk’. Onze school is op veel gebieden uniek.
Zo hebben we bijvoorbeeld verschillende TOP Academies. Alle personeelsleden hebben veel tijd en aandacht voor jou en denken graag met je mee.
Talent in praktijk
Op onze school zitten
ongeveer 200 leerlingen. Hierdoor kent
iedereen elkaar. We
hebben
duidelijke
afspraken en gaan
respectvol met elkaar om. Iedere leerling mag zichzelf zijn.
Tijdens je periode op
school ga je veel leren tijdens
je lessen, oefenen in de praktijk en stage lopen.
Daarnaast ga je ontdekken waar je goed in bent.
Misschien vind je contacten met andere mensen
leuk en is werken in een van de vele winkels in de
Rotterdamse binnenstad écht iets voor jou. Of misschien ontdek je dat je een groot talent hebt voor de
techniek of de horeca.
Aan het werk of verder leren
Je krijgt de mogelijkheid om verschillende certificaten, (deel)diploma’s en branchediploma’s te halen
voor bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, Engels of
voor de praktijkvakken. Wij willen jou graag helpen
om het beste uit jezelf te halen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt hebben we

verschillende TOP Academies opgericht. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met de Bijenkorf.
Wij willen graag dat je straks na jouw schoolperiode
een betaalde baan hebt waar jij blij van wordt of waar
je misschien nog verder kunt leren.
De jobcoach helpt jou
Onze jobcoaches hebben
contact met veel verschillende bedrijven. Zij gaan
samen met jou op zoek
naar een leuke stageplek
en zorgen ervoor dat alles
goed wordt geregeld.
IOP & portfolio
Alles wat je gaat leren, staat in jouw eigen Individueel
Ontwikkel Plan (IOP). Dit plan bespreek je meerdere
keren in het schooljaar met je mentor, docenten, jobcoach en ouders of verzorgers. Ook houd je je eigen
portfolio bij. Hierin staan al jouw beoordelingen en
kun je laten zien wat je hebt gedaan en geleerd.
Samen met thuis
We houden intensief contact met thuis. We spreken
je ouders of verzorgers als je een nieuw rapport krijgt
en we overleggen drie keer per jaar, samen met jou,

www-hpc-charlois.nl

Open dagen
zaterdag 30 januari
10.00-14.00 uur
woensdag 3 februari
13.00-18.00 uur

Kun je niet op de open dagen komen maar wil je wel meer weten? Kijk dan op onze site. Hier kun je ook een Ook leuk! Op onze Insta zie je de leuke dingen die
onze leerlingen doen: hpc_charlois
afspraak maken voor een rondleiding.

Open dagen
woensdag 27 januari
14.00-18.00 uur
vrijdag 12 februari
15.00-20.00 uur
zaterdag 13 februari
10.00-14.00 uur
woensdag 10 maart
14.00-18.00 uur
vrijdag 12 maart
15.00-20.00 uur

hoe het met jou gaat. Ook komt je mentor elk jaar op
huisbezoek. Het is altijd leuk als jij je eigen plek kunt
laten zien. Naast deze afspraak houden we contact
met thuis via de mail of via WhatsApp. Zo maken we
met elkaar van jouw schooljaren een succes!
Leuke activiteiten
Je werkt hard op school, maar je zult ook leuke dingen doen naast de lessen. De leerlingen zijn altijd heel enthousiast over de jaarlijkse
activiteiten. In het eerste jaar ga je op werkweek,
zodat iedereen elkaar leert kennen. In de andere jaren organiseren we andere activiteiten en excursies.
Het hele schooljaar zijn er veel leuke dingen te doen,
zoals de sportdag, het schoolfeest, een voorstelling
of de schoolreis.
Voor meer informatie:
Contactpersoon:
Mevr. J. Jansen (locatiedirecteur)
jjansen@lmc-vo.nl of 06-20881808
of volg ons op www.instagram.com/hpccentrum

Het Praktijk College Zuidwijk
Wij weten dat je het kan!

Aandacht
Wij hebben een vijf-gelijke-dagen rooster. Dit betekent dat je iedere dag van 08.30 tot 14.45 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 iedereen en daar bouw je een band mee
op.

HPC Zuidwijk staat nu nog in Rotterdam Charlois, maar in voorjaar 2021
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.

Fase-onderwijs
Op onze school werken wij niet in leerjaren, 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 afgerond ga je naar
fase twee, de beroepsoriëntatie-fase. In deze fase
ga je onderzoeken 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 echte werk!
Samen met jou gaan we op
zoek naar een passende
stageplek.

digheden, beeldende vorming en gym, krijg je ook
hebben wij keuze-uren Vrije Tijd. Jij bepaalt dan welke lessen je wilt volgen. Denk maar eens aan koken,
sporten, muziek, drama of dans.

Keuze-uren
Naast de praktijkvakken,
Nederlands, rekenen, burgerschap, Engels, digitale
vaardigheden, sociale vaar-

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 ondersteuningscoördinator of teamleider.

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.
Van inspanning naar ontspanning
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 schoolfeest. Daarnaast heeft
iedere klas een aantal uitstapjes naar onder andere
musea, muziek of toneel.

Open dagen
woensdag 27 januari

Het Praktijkcollege
14.00-18.00 uur
Zuidwijk
woensdag 10 februari
Huismanstraat 30
14.00-18.00 uur
3082HK Rotterdam
T: 010-2974580
I: www.hpc-zuidwijk.nl
E: hpc-zuidwijk@lmc-vo.nl
Mw. J. Smulders, Ondersteuningscoördinator
Onderbouw			
T: 06-46625601
Hr. J. Oren, Teamleider		
T: 06-19293776
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Marnix Gymnasium:

een kleinschalige
school met veel begeleiding

Er zijn allerlei redenen te bedenken
waarom je voor een middelbare
school kunt kiezen. Van een goede
bereikbaarheid tot de manier van
lesgeven. Maar het belangrijkste is
toch dat je er goed op je plek bent.
Beau-Jane Adam, vijfdeklasser van
het Marnix Gymnasium, wist het in
groep 8 van de basisschool al. ,,Iemand vertelde ons over de school
en ik was meteen enthousiast”, zegt
ze. De Open Dag versterkte dat
beeld en inmiddels is zij al jaren een
betrokken leerling van de Rotterdamse school.

Ontdek
je talent
tijdens een van onze
voorlichtingsactiviteiten

Wij helpen je kiezen

Online
open
huis

Meelopen

Proefstuderen

Keuzecafé
MBD 21-22 drukwerk.

indd 1

25-09-20 11:00

Meer info vind je op albeda.nl/ontdek-je-talent

Goede begeleiding
Beau-Jane
omschrijft
het Marnix Gymnasium
als een kleinschalige
school, waar je goed
wordt begeleid. ,,Iedereen kent je en de docenten nemen de tijd om je
te helpen. Ik vind de sfeer
ook gezellig”, zegt ze.
Binnen de mentorlessen
wordt veel aandacht aan
sociale thema’s besteed.
En dan is er nog het plan
van aanpak dat de leerlingen maken, het colloquium. ,,Daarin neem je
op hoe je het schooljaar
wilt doorlopen. Na elke
periode houd je een presentatie voor je mentor
en je ouders over wat er
goed gaat en wat beter
kan. Dat is nuttig, want
je leert zo specifiek te kijken naar wat je kunt verbeteren”, legt Beau-Jane uit. Volgens Carolina
van Dongen, afdelingsleider onderbouw, past
dit bij de begeleiding op
het Marnix Gymnasium.
,,Voor iedere leerling is
er een maatwerktraject.
Samen kijken we wat nodig is om de eindstreep
te halen. Dat doen we

onder andere door vanaf
groep 8 tot en met de
1e jaren nauw contact
te onderhouden met het
basisonderwijs.” Leerlingen in klas 1 worden
bovendien
gekoppeld
aan leerlingmentoren uit
de derde of vierde klas,
avunculi, die hen begeleiden en helpen als ze
vragen hebben.
Veel activiteiten
Naast het normale lesprogramma zijn er in de
onderbouw twee extra
keuzeprogramma’s: Art
& Culture en Research
& Development. Daarbij
wordt de focus gelegd
op bijvoorbeeld film, theater en vlogs en anderzijds programmeren en
onderzoeksprojecten.
Ook volgen de leerlingen
het vak internationalisering. Afhankelijk van je
resultaten kun je op het
Marnix Gymnasium extra vakken volgen, zoals
Spaans en Chinees. ,,Er
zijn ook vaak leuke activiteiten, waaronder vaste
onderdelen als een uitwisseling met scholen
in Keulen, een outdoor

camp, een reis naar
Griekenland of Rome
en in de eerste klas het
eerste klas kamp”, zegt
Carolina.
Online onderwijs
De huidige omstandigheden hebben impact op
de lessen, maar doordat
het Marnix Gymnasium
snel kan schakelen naar
online onderwijs is het
ook mogelijk dat afwezige leerlingen de les op
afstand kunnen volgen
of dat een docent thuis
de les geeft met behulp
van een surveillant in het
lokaal.
Betrokken
Opvallend is dat niet alleen de docenten op het
Marnix Gymnasium erg
betrokken zijn, maar ook
de leerlingen. Beau-Jane
is bijvoorbeeld voorzitter van de Senaat. ,,Dat
is een leerlingenraad,
waaraan elke klas een

vertegenwoordiger levert. We bespreken
tijdens vergaderingen
allerlei
onderwerpen,
zoals de roosters en
het huiswerk, en denken
mee over het onderwijs.
Zo zijn er al eens afspraken gemaakt over het
verlagen van de toetsdruk”, legt ze uit. Ook is
er een actieve CGB, een
leerlingenorganisatie die
gezellige feesten organiseert. Jaarlijks is er een
campagneweek om te
bepalen wie hierin zitting
zullen nemen.
Lijkt zo’n kleinschalige,
actieve school jou wel
iets? Kom dan naar de
Open Dag op 6 februari
2021. Je krijgt dan een
(virtuele)
rondleiding
van huidige leerlingen,
die je op interactieve
wijze meenemen door
de school! Of neem
vast een kijkje op www.
marnixgymnasium.nl!

Zuiderpark College: school van de toekomst in de stad van nu

Het Zuiderpark College is een school voor onderwijs op vmbo b/k en gl/tl niveau, waar veel aandacht is
voor het ontwikkelen van individuele talenten van de leerlingen. Een prachtig gebouw, rust, een duidelijke
structuur en veel aandacht voor de leerlingen zijn de sterke punten van de Rotterdamse school. ,,We
onderscheiden ons echter ook met de SmarTTech-opleiding, die in samenwerking met IT Campus wordt
aangeboden”, vertelt locatiedirecteur Wouter van der Kolk.
duceren, installeren
& energie en mobiliteit & transport.

De leukste vmbo van Rotterdam
Opendagen

Zaterdag 30 januari
10.00 uur - 14.00 uur

Ben jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed
eten? Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en
creatief?
Bij onze school horen die termen thuis. Daar kies je
bewust voor. Je leert iets waar je apetrots op kunt zijn.
Je haalt je VMBO-diploma én je vakopleiding: tot kok,
gastheer, broodbakker, banketbakker, evenementorganisator of recreatiemedewerker.

Donderdag 11 maart
16.00 uur - 20.00 uur

www.horecavakschoolrotterdam.nl

Vrijdag 29 januari
16.00 - 20.00 uur

200922.HVS.advertentie 265x190mm.indd 1

Technologie van de 21e eeuw
De SmarTTech-route is gericht op schone techniek, met thema’s als smart intelligence en duurzaamheid. De keuze om het Zuiderpark College op
dit gebied te profileren, is mede ingegeven door de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ,,Er is richting
de toekomst veel vraag naar mensen in de technische branche”, weet Wouter. ,,Daarom laten we
in alle profielen een deel technologie terugkeren.
Wij vinden deze 21e-eeuwse vaardigheden erg
belangrijk, dus laten we al onze leerlingen ermee
in aanraking komen. Bovendien is het een goede
voorbereiding op beroepen van de toekomst, want
als je niets doet met ICT en technologie begin je
al met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ons
programma verandert niet, maar we het breiden
het dus door heel de school uit met nieuwe technologie.” De profielkeuze is ruim, want er worden
vijf profielen aangeboden: zorg & welzijn, economie
& ondernemen, bouwen, wonen & interieur, pro22-09-20 16:40

Speciaal ingericht
Techlab
Je hebt de toekomst
dus aan jouw kant
op het Zuiderpark
College! In het gloednieuwe SmarTTech
lokaal werken de leerlingen onder meer met robots, 3d-printers, drones en VR-brillen. Uiteraard
maken zij daarbij gebruik van mobiele devices, zoals
een eigen laptop. De lessen zijn zeer projectmatig,
er worden uiteenlopende opdrachten uitgewerkt.
,,De blikvanger is onze smart wall, een soort digitale muur die het onderwijs enorm verlevendigt. Wij
zijn de eerste school in Rotterdam die dit heeft”,
vertelt Wouter trots. Op dit moment zijn er al twee
klassen die deze vmbo GL-richting volgen.
Samenwerking met bedrijfsleven
Bijzonder is dat het Zuiderpark College het P-TECH
onderwijsmodel in de nieuwe opleiding heeft geïntegreerd. Dat betekent dat er een nauwe samenwerking bestaat met het regionale bedrijfsleven,
maar bijvoorbeeld ook met IT Campus en Techniek
College Rotterdam. ,,De leerlingen worden in tweeof viertallen gekoppeld aan een carrière inspirator.
Dat is een buddy vanuit het bedrijfsleven, die hen
coacht. Niet alleen door vragen te beantwoorden,
maar ook door hen te laten zien wat er bij een baan
komt kijken. De ene keer op school, de andere keer
op de werkplek zelf of online”, legt Wouter uit.

Leren en doen voor later
Het is dus duidelijk: Technologie vormt de rode
draad binnen het onderwijs en keert in alle
profielen terug. Daarnaast maakt het Zuiderpark
College ook ruimte vrij voor talentontwikkeling
binnen Skills en Zuiderparkuren. ,,Iedereen is wel
ergens goed in. Wij gaan met elkaar op zoek naar
jouw talenten en proberen daar het allerbeste uit
te halen. Dat doen we in de Skills-lessen in de eerste en tweede klas, waarin je twee uur in de week
de mogelijkheid hebt om lessen te volgen over
uiteenlopende thema’s als sport, master chef,
mode, dans en kunst”, vertelt Wouter. De invulling
van de Zuiderparkuren, bedoeld ter verdieping of
juist om extra ondersteuning te krijgen, wisselt
eveneens. Deze keuze wordt in overleg met de
ouders gemaakt en geldt voor een periode van
acht tot tien weken. Ook dit concept wordt steeds
verder ontwikkeld binnen de school.
Zuiderpark College
Montessoriweg 26,
3083 AN Rotterdam
T: 010-4848400,
I: www.zuiderpark.nl

Een LMC school

Alle ruimte om
te groeien

Gemini College

Montessori Mavo Rotterdam zet op
onderstaande dagen de deuren wagenwijd
open. Let op! Alleen toegang na inschrijven:
info@montessorimavorotterdam.nl
Open dag
za. 23 jan. 2021

Op de Montessori Mavo Rotterdam

Openlesdagen

leer je niet alleen met je hoofd,
maar ook met je hart en handen.
Jij krijgt de kans om uit te vinden
hoe jij het beste leert. Wat je leert

wo. 25 nov. 2020

14:30 - 16:00 uur

wo. 03 feb. 2021

14:30 - 16:00 uur

wo. 17 feb. 2021

14:30 - 16:00 uur

in de lessen, pas je toe in projecten

Informatieavond voor ouders

met wisselende thema’s en er is

do. 14 jan. 2021

de Montessori Academie waaraan
je kunt deelnemen. Zo vind je de
ruimte voor jezelf, voor de ander
en voor de wereld. Kom ook
ontdekken!

19:30 - 21:00 uur

!
:
Let ogp
schrijven
ang na in

.nl
Alleen toe
otterdam
r
o
v
a
im
r
ntesso
info@mo

“Denken is proberen het
ondenkbare te denken.
Het denkbare denken is de
moeite niet waard.”

www.montessorimavorotterdam.nl
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Kom naar het
VAVO Rijnmond
College

Kom
erbij!
VIND JOUW
MBO-OPLEIDING
BIJ DA VINCI

Wij bieden dag- en avondonderwijs
voor leerlingen van 18 jaar en ouder
(en, onder voorwaarden, vanaf 16 jaar).
Je kunt kiezen voor een volledig
vakkenpakket of enkele vakken.
Aanmelden kan vanaf mei 2021.
Onze opleidingen:
• Examenklassen mavo/vmbo-tl, havo en vwo
• Mavo 4, certificaten, Alvast mbo
• Havo X (2-jarig) havo 5 , certificaten
• Vwo-snel: 5 en 6 in één jaar, vwo 6, certificaten

Opleidingen voor volwassenen 21+:
• Mavo Frans en Spaans
• Havo: kunst, geschiedenis, filosofie, Frans
en Spaans
• Vwo: geschiedenis, Italiaans en Spaans.

Schakelopleiding voor hoog opgeleide
anderstaligen
Locatie:
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088 945 30 00
E: info@vavorijnmondcollege.nl

DAVINCI.NL

Het Gemini College in Ridderkerk is een middelgrote school met ruim 700 leerlingen, waar onderwijs
wordt aangeboden op vmbo-bk-, mavo-, havo- en
vwo-niveau. Speciaal voor deze krant zetten we bij de
start van het schooljaar een aantal interessante wee
tjes en nieuwtjes op een rij!
Filosofie op het Gemini
Het Gemini College onderscheidt zich van andere scholen door filosofie in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de
vwo+ opleiding aan te bieden.
Het voordeel daarvan is dat de
leerlingen veel meer kunnen
oefenen met de praktische
vaardigheden zoals: (schoon)
luisteren, vragen stellen, opvattingen formuleren en onderbouwen, vreedzaam met elkaar
van mening verschillen, (geldig)
redeneren en argumenteren.
Deze vaardigheden komen ook
bij de andere schoolvakken
goed van pas.

11:00 - 16:00 uur

www.vavorijnmondcollege.nl
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Samen met de Franse filosoof Hélène Cixous daagt Gemini jullie uit: onderzoek
de grenzen van je denken en doe er nog een schep bovenop! Voor filosofie heb je
lef nodig. Het ondenkbare denken is niet voor iedereen weggelegd. Zodra je kiest
om met een filosofische blik naar de wereld te kijken, kan alles in één klap anders
zijn. Filosofie is meer dan een schoolvak. Ze is ook een houding. Je moet vraagtekens durven plaatsen bij bestaande zaken en aan alles durven twijfelen. Je neemt
niets klakkeloos aan en je laat je niet gauw vertellen wat of hoe je moet denken.
Hierdoor leer je ook meer over jezelf. Filosoferen helpt je bij het ontwikkelen van
je persoonlijke mensbeeld. Zo kun je beter inschatten wat wel of niet bij je past
als je bijvoorbeeld moet kiezen om te gaan studeren of werken.
Sterk Techniek Onderwijs
Het Gemini College is penvoerder van
STO BAR, de regio Sterk Techniekonderwijs voor Barendrecht en Ridderkerk. Sterk Techniekonderwijs heeft
zich ten doel gesteld om het bedrijfsleven voor de toekomst te kunnen voorzien
van voldoende gekwalificeerde vakmensen in de techniek en technologie. Daarvoor is het van belang dat het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het
middelbaar beroeps onderwijs en het bedrijfsleven met de daarbij behorende
opleidingscentra de samenwerking coördineren en uitbreiden. Er zijn zeven werkgroepen samengesteld, die elk met een ander onderdeel aan de slag gaan.
De basisscholen en het voortgezet onderwijs, waaronder dus het Gemini College, werken nauw samen. Dit heeft inmiddels geleid tot de realisatie van een
techniekcentrum op het Gemini College. Elk schooljaar organiseert het Gemini College voor de kinderen uit groep 8 van vele basisscholen in Ridderkerk en
de randgemeenten techniekworkshops en techniekdagen. Ieder jaar weer een
groot succes!
Op het Gemini College bestaat sinds vele jaren de club ‘Vrienden van het Gemini
College’, waarin belangrijke bedrijven uit de technische branche vertegenwoordigd zijn. Het aantal beschikbare keuzevakken bij BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie) is in het huidige schooljaar
flink gestegen. Dat betekent meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen in de
technische en technologische bedrijven. Gemini stimuleert die samenwerking
ook, want er zijn al afspraken gemaakt met het Da Vinci College in Dordrecht, IW
Nederland en Bouwmensen Zuid-Holland Zuid om in het lopende schooljaar keuzevakken op locatie te onderwijzen en af te nemen. Voor het schooljaar 20212022 worden dergelijke afspraken ook gemaakt met het Techniek College Rotterdam - locatie RDM Campus, IHC Merwede te Kinderdijk en Hollandia. Dat
betekent dat de techniekleerlingen van het Gemini College in de toekomst een
deel van hun opleiding op het mbo of in het bedrijfsleven aangeboden zullen krijgen. Het doel is uiteindelijk om een doorlopende techniek- en technologielijn te
creëren vanuit het primair onderwijs via het VO en MBO naar het bedrijfsleven.
Gemini College Prinses Margrietstraat 163, 2983 ED Ridderkerk
T: 0180-486999, I: www.geminicollegeridderkerk.nl
E: info@geminicollege.nl

1-blik agenda
In het schooljaar 2019-2020 is een pilotgroep in klas 1 gestart met het werken
met een papieren agenda. Niet zomaar een papieren agenda, maar een 1-blik
agenda. In deze agenda zit een planmethode verwerkt. Zo wordt leerlingen geleerd om hun huiswerk en andere activiteiten dusdanig te plannen, waardoor
ze goed voorbereid op school komen. We vinden dit belangrijk, omdat plannen
volgens ons één van de belangrijkste vaardigheden is die een leerling moet beheersen om succesvol te kunnen zijn op de middelbare school.
Na een grondige evaluatie is er voor
het schooljaar 2020-2021 voor gekozen om alle leerlingen uit leerjaar 1 &
2 met deze agenda te laten werken.
Wij verwachten hiermee niet alleen
de individuele planningsvaardigheden
van de leerlingen te verbeteren, maar
ook een aanzienlijke verbetering van
de prestaties. Wie goed is voorbereid,
zal immers hogere resultaten halen!
Introductieweek
De eerste week op het Gemini College Ridderkerk is voorbij. De leerlingen van leerjaar
1 hebben hun introductieweek achter de
rug. Er is veel georganiseerd om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden
op hun kennismaking met het voortgezet
onderwijs (VO). Op dinsdag maakten de
leerlingen kennis met elkaar, de mentor, de
school en de schoolregels. Ze namen deel
aan verschillende activiteiten en kregen informatie van hun mentor. Met een
hoop nieuwe indrukken gingen de leerlingen naar huis.
Woensdag was de dag dat de leerlingen hun eigen laptop kregen. Alles werd
klaar gemaakt zodat de leerlingen gebruik konden maken van alle schoolapps. Daarnaast werd de band met de mentor door verschillende activiteiten
versterkt. Donderdag en vrijdag waren dagen waarop leerlingen verschillende onderdelen kregen aangeboden: een escaperoom, dansen, drumles,
fiets4safe en nog veel meer.
De leerlingen leerden deze week veel nieuws. Ze ontdekten hun school met de
verschillende lokalen, ze leerden het rooster te begrijpen en hoe hun kluisje
werkte.
Ze werkten met verschillende docenten en maakten nieuwe vrienden. Kortom,
het was een super week en we hebben heel veel zin om dit jaar te starten!
Burgerschap bij basis/kader van het Gemini
Tijdens de lessen Burgerschap willen wij de leerlingen van de onderbouw
basis/kader inzicht geven in hun eigen handelen en over opvattingen over menswording, het belang van sociale verbanden, de relatie mens en samenleving en
verantwoordelijkheden voor groeps- of algemene belangen. Als je vanuit het basisonderwijs doorstroomt komt er veel op je af. Je komt in een nieuwe omgeving,
een nieuwe klas en een nieuwe schoolcultuur. We laten leerlingen ervaren welke
rol zij hebben in hun dagelijks leven. Zijn je rollen anders thuis, op school, bij
vrienden en/of in toekomstig werk? Wat mag je van jezelf verwachten en wat
verwacht de maatschappij van jou? Onderwerpen zoals geluk, verliefd zijn en/
of pijn hebben komen aan de orde. We geven handvatten, zodat leerlingen een
breder beeld krijgen van hun eigen handelen.
In de tweede klas van het vakcollege gaan wij verder met deze inzichten. Hier
kijken we ook terug en helpen bij het krijgen van meer inzicht in de eigen ontwikkeling, in de vorm van presenteren en de prestaties. Een praktisch voorbeeld hiervan is het voeren van een sollicitatiegesprek. In de bovenbouw gaan
wij verder met burgerschap in de vorm van maatschappijleer. Leerlingen leren
hoe de samenleving in Nederland in elkaar zit. We laten leerlingen ervaren welke
regels er zijn en hoe mensen zich die eigen maken in onze maatschappij. Wat is
een algemeen belang? Hier geven wij de
leerlingen een breder beeld van onze samenleving en laten wij hen zien en ervaren hoe zij de beste en positieve keuzes
kunnen maken. Uiteraard besteden we
ook aandacht aan thema’s zoals politiek,
werk, media en relaties. Met maatschappijleer bereiden wij onze leerlingen voor
op deelname aan de samenleving. We
werken naar een actief burgerschap.

Open avonden van het Gemini College
Maandag 23 november 2020 		
Woensdag 25 november 2020

16.00 uur tot 21.00 uur
15.00 uur tot 21.00 uur

Maandag 25 januari 2021		
Woensdag 27 januari 2021 		

16.00 uur tot 21.00 uur.
15.00 uur tot 21.00 uur

Gezien de beperkingen rondom COVID-19 en de maatregelen van het RIVM
dient u zich van te voren hiervoor op te geven.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.
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Nieuwe Experience College van start

Onderwijs KRANT
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Het Barendrechtse VMBO is goed begonnen
aan het nieuwe schooljaar

Het onderwijs op VMBO-niveau wordt in Barendrecht in eendrachtige
samenwerking aangeboden door de Focus Beroepsacademie en OZHW
Groen College. Sinds dit schooljaar zitten alle leerlingen in leerjaar 1 bij
elkaar in het gebouw van Focus Beroepsacademie. De leerlingen uit de
klassen twee, drie en vier van OZHW maken hun schoolloopbaan wel af
in dat gebouw. ,,Ik ben blij dat het schooljaar gewoon weer op school is
begonnen”, vertelt Joni Heijboer aan de redactie. Ook Debby Wernke, de
nieuwe adjunct-directeur van Focus Beroepsacademie, is aangeschoven
bij het gesprek.

Uitgebreid aanbod

Focus Beroepsacademie en
OZHW Groen College

Dierensteinweg 4, 2990 AB Barendrecht

Foto: leerlingen met docent tijdens de open dag

Na een intensieve verbouwing konden de deuren van
het nieuwe Experience College deze week volledig open,
om de ruim 500 leerlingen te verwelkomen. Zij wandelden verwachtingsvol het ruime, lichte gebouw in, waar
in de zomervakantie werkelijk niets onaangeraakt is gebleven.
Het Experience College is een nieuwe vmbo,
voortgekomen uit de
scholen Melanchthon
Mathenesse en Gijsbert
Karel van Hogendorp.
Het bestaande gebouw
aan de Spaanseweg
101 in Rotterdam heeft
gedurende de zomermaanden een complete
metamorfose
ondergaan. De verdere inrichting van het gebouw zal
naar verwachting eind
dit jaar zijn afgerond.
Leerlingen kunnen nu
gebruik maken van de
meest moderne faciliteiten en vele multifunctionele ruimtes. Zo is er
bijvoorbeeld het
‘PIE-lab’, het ‘Zorg &
Welzijn plein’, het ‘X-Medialab’ en het ‘Experience Centre’.

menteren en ontdekken;
de ander is meer van het
creëren en gaat daarna
pas over tot onderzoek.
Elke leerling denkt, doet,
kijkt en leert immers anders. Meteen vanaf het
begin worden leerlingen
aan de hand van praktische opdrachten geprikkeld en uitgedaagd. Zij
maken gebruik van moderne apparaten zoals
lasercutters en 3D-printers. Verder maken zij
zich diverse computerprogramma’s eigen, en
houden zich bezig met
robots, virtual reality
camera’s en de ‘green
screen’. De brede kennis en vaardigheden die
leerlingen op een voor
hen passende en prettige manier opdoen, kunnen zij later in elk beroep
toepassen.

Onderwijsconcept
Leerlingen kunnen er
naar hartelust experimenteren,
creëren,
onderzoeken en ontdekken. Deze vier ‘paden’ vormen de rode
draad binnen het onderwijsconcept. Iedere
leerling kiest hierin zijn
of haar eigen volgorde.
De één start met experi-

‘XL-mentor’
Brugklasleerlingen krijgen wekelijks minstens
12 uur les van een
XL-mentor. Iedere klas
heeft twee mentoren,
die elk de helft van een
klas onder zijn of haar
hoede heeft. Hiermee
borgt de school dat er
aan leerlingen maatwerk wordt geleverd in

de begeleiding gedurende de gehele schooltijd.
De nieuwsgierigheid die
de leerlingen van nature hebben, mogen zij de
vrije loop laten waardoor
zij al doende in een actieve ‘leerstand’ komen.
Onder begeleiding van
de XL-mentor komen
leerlingen erachter voor
welke vakken zij aanleg
hebben en welke zij leuk
vinden. Daarin gaan zij
de verdieping zoeken en
zich verder ontwikkelen.
Sterk Techniekonderwijs: óók de buurt
profiteert
Dankzij de financiële ondersteuning via Sterk
Techniekonderwijs beschikt de school over
state-of-the-art
faciliteiten om een stevige
impuls te geven aan de
interesse voor techniek
bij jonge mensen. Een
belangrijke toevoeging
aan de wijk en de stad,
waarvan leerlingen én
buurtbewoners gebruik
kunnen maken. Zo zijn
en worden er contacten
gelegd met basisscholen in de regio, om hen
uit te nodigen vooral van
de faciliteiten en kennis

www.lmc-vo.nl
Het Experience College is onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). LMC-VO biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam en omstreken.
Binnen de 23 vestigingen zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met vwo. De vestigingen zijn kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig en beschikken alle over een nadere
profilering.
gebruik te maken. Andersom zullen docenten
bezoeken brengen aan
basisscholen, om de
wereld van de techniek
onder de aandacht te
brengen bij basisschool
leerkrachten en scholieren.
Profielen
In de onderbouw krijgen
leerlingen 8 ‘XL-lessen’
(praktijkvakken) uit de
domeinen Media & Business; Technology; Health
& Care en Art & Tech.
Vanaf leerjaar drie kunnen de leerlingen een
keuze maken uit één van
de drie profielen: MVI
(Media, Vormgeving &
ICT); PIE (Produceren, Installeren & Energie) en
Z&W (Zorg & Welzijn).
Uit de profielen Economie & Ondernemen en
Horeca, Bakkerij & Recreatie kunnen leerlingen keuzevakken kiezen.

Op het Experience College worden alle leerwegen binnen het vmbo
aangeboden, met of zonder lwoo: basis- en kaderberoeps, gemengde
leerweg en tl/mavo.

Media Mavo
Vmbo-tl leerlingen krijgen meteen al vanaf
het eerste leerjaar les
in Media, Vormgeving
& ICT. Zij gaan via de
XL-lessen intensief aan
de slag met vakken als
film, fotografie, design,
gamedesign en ICT.
Zie ook:
www.xcollege.nl.
Experience College
Spaanseweg 101
3028 HW Rotterdam
T: 010 - 437 16 00
I: info@xcollege.nl

Samenwerking
,,Wij hebben elkaar gevonden in een goede
samenwerking”, vertelt
Joni enthousiast over
haar nieuwe ‘rechterhand’. Maar wie is de
kersverse adjunct eigenlijk? ,,Ik ben bekend in het
onderwijs. Na jarenlang
als directeur te hebben
gewerkt op een basisschool, vond ik het nu tijd
om de overstap te maken”, zegt Debby. ,,Dankzij mijn betrokkenheid bij
De LeerOnderneming,
een initiatief voor 1014 onderwijs, heb ik het
voortgezet
onderwijs
al beter leren kennen.
Inmiddels hebben we al
enkele intensieve weken
achter de rug, dus is het
mooi om te merken dat
er een goede wisselwerking tussen Joni en mij
bestaat.”

bouw. Daarom wordt er
volop gebruik gemaakt
van de praktijkruimtes
in het Groenonderwijs.
,,De leerlingen reageren daar enthousiast
op. Ook in leerjaar twee
is een breder aanbod in
beroepsprofielen gerealiseerd. Er is ook bij de
docenten sprake van
een soepele samenwerking, waarbij wij de
talenten van het team
duidelijk verbinden”, stelt
Joni. In sommige gevallen komt die diverse
expertise duidelijk tot uiting, bijvoorbeeld op het
gebied van sociale vaardigheden. Omdat OZHW
Groen College sterk was
in het werken met de
Rots & Water basistraining, wordt dit nu ook
op Focus Beroepsacademie ingezet naast het
gebruikelijke TOPs!.

Enthousiaste reacties
Samen met het team
staan zij voor de uitdaging om de intensieve samenwerking tussen de
scholen vorm te geven.
Zo is het groenprofiel
nu een vast onderdeel
van het praktijkprogramma in de onder-

Blij met het vertrouwen
Het vertrouwde concept
rond gepersonaliseerd
leren is, na de positieve
ervaringen, ook in leerjaar drie doorgevoerd. In
jaar één werken de leerlingen hier al standaard
mee. Het aantal nieuwe
leerlingen maakt trots.

Binnen Focus Beroepsacademie
en OZHW Groen worden de
volgende richtingen aangeboden:
•
•
•
•
•

T: 0180-613900
I: www.focusberoepsacademie.nl
I: www.ozhwgroencollege.nl

Zorg & welzijn
Dienstverlening & productie
Horeca, bakkerij &
recreatie
Mediavormgeving & ICT
Groen

,,Eerlijk gezegd zijn we
overvallen door het enthousiasme en de vele
aanmeldingen, maar we
zijn er natuurlijk wel heel
blij mee. Het is nogal
wat, zo’n samenvoeging.
Dat zoveel mensen dan
hun vertrouwen in ons
uitspreken, is geweldig”,
stelt Joni, die eraan toevoegt dat de school te allen tijde de kwaliteit van
het onderwijs zal waarborgen. Ook het team
was er helemaal klaar
voor, merkte Debby de
afgelopen weken al. ,,We
hebben een mooie mix,
waaronder veel nieuwe
collega’s die ons uitgangspunt hebben omarmd en met heel veel
zin aan het schooljaar
zijn gestart.”

Balanceren
Zo vanzelfsprekend is
dat allemaal niet, want
de achterliggende periode heeft ook op Focus Beroepsacademie
en OZHW Groen College impact gehad. ,,De
flexibiliteit bij iedereen
was echter enorm. Docenten, kinderen en ouders zijn heel goed met
de situatie omgegaan.
Wel zien we dat iedereen zichtbaar blij is dat
we weer gewoon naar
school kunnen gaan”,
aldus Debby. Het coronavirus is helaas echter nog niet verdwenen,
dus blijft het volgens
Joni balanceren om

overal zo goed mogelijk
mee om te gaan. ,,Het
heeft niet alleen invloed
op de dagelijkse praktijk,
maar ook op de werving.
De traditionele scholenmarkt in Barendrecht
gaat bijvoorbeeld niet op
de gebruikelijke manier
door. Daarom onderzoeken we diverse vormen,
waarbij de scholen sa-

men optrekken. Want
we hopen toch die aftrap
wel te kunnen geven, inclusief het bijbehorende
persoonlijk contact.”
Ga jij naar het VMBO?
Dan biedt de toekomstige beroepencampus
aan de Dierensteinweg
alles wat je zoekt!
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Een écht vak leer je bij het HMC

Werk je graag met mooie materialen zoals hout, word je blij van creatieve
ontwerpen en wil je meer leren over ondernemen? Dan zit je bij het Houten Meubeleringscollege (HMC) goed! Hier leer je in een vertrouwde en
professionele omgeving een écht vak.

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC).

Welkom!
Het HMC heeft twee locaties (Rotterdam en Amsterdam) en biedt verschillende opleidingen aan,
allemaal gericht op creativiteit, vakmanschap en
ondernemerschap. Binnen de school voel je direct
de ambitieuze, veilige sfeer waar je je al snel thuis
en welkom voelt. Bij het HMC kun je direct met je
creativiteit aan de slag. De inspirerende omgeving,
gemotiveerde medestudenten en ervaren docenten
maken je studie tot een leerzame en waardevolle tijd.

Welke opleiding kies jij?
Werk je graag met je handen en
vind je het leuk om zelf dingen te
maken? Dan is de opleiding meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer of meubelstoffeerder misschien wel wat voor jou. Of ben je
geïnteresseerd in alles wat met
interieur te maken heeft? Neem
dan eens een kijkje bij de opleidingen verkoper wonen, verkoopadviseur wonen, interieuradviseur
en interieurvakman. Bij het HMC
in Rotterdam is er extra focus op
techniek met de opleidingen montagemedewerker
houttechniek,
werkvoorbereider houttechniek en
technisch leidinggevende. Onze opleidingen zijn op diverse niveaus te
volgen, waarbij soms ook keuze is
tussen een BOL- of BBL-traject. Bij een BOL-traject
(Beroep Opleidende Leerweg) ga je vijf dagen naar
school en loop je regelmatig stage. Bij een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) volg je één dag
in de week les en werk je vier dagen in de week bij
een bedrijf.

Leerlingen die hiervoor
in aanmerking willen komen, moeten die keuze
vooraf motiveren. Voor
de intake sturen zij een
filmpje op, waarin zij zichzelf presenteren. De resultaten zijn heel mooi
om te zien en te horen.’

Leerlingen die in een veilige omgeving een diploma op het vwo, de havo of
mavo willen behalen, zitten goed op Calvijn Groene Hart. Met behulp van een
veelzijdig lesprogramma daagt de christelijke school iedereen uit de grenzen
te verleggen. Beleidsadviseur en coördinator werving Desirée Berkhout en
tto-teamleider David Williams lichten in een gesprek met de redactie graag
enkele onderdelen toe.

We richten ons hiermee
op het functioneren
in een internationaler
wordende samenleving.
Hierdoor krijgen de leerlingen meer inzicht in de
wereld en geven we hun
de mogelijkheid zichzelf
beter te leren kennen.
Know the world, know
yourself, zeg ik in dat verband weleens,’ vertelt
David.
Bovendien zoekt de

Bekijk het werk van studenten
Zien wat voor werk de studenten maken? Neem
eens een kijkje op onze website: www.hmcollge.nl. Zo
krijg je een goed beeld van de school, de opleidingen
en de studenten. Je leest en ziet wat ze zoal doen
tijdens hun opleiding. De studenten maken prachtige
werkstukken, die zij met trots presenteren. De eindwerkstukken van de examenkandidaten zijn elk jaar
te bewonderen tijdens de Expo. Je bekijkt ze online
via www.expo.hmcollege.nl.
Kom langs en ontdek de school
Als je geïnteresseerd bent in het HMC en meer wilt
weten, kom dan zeker eens langs tijdens één van
de open dagen. Zaterdag 14 november is de eerstvolgende open dag. Bezoek onze school en ervaar
meteen de inspirerende sfeer. Vanwege het coronavirus is de open dag anders ingericht dan normaal.
Op onze website lees je hoe de open dag eruit gaat
zien. Ook kun je op de website de online open dag
bezoeken. Meer informatie vind je op onze website:
www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/.

OPEN
DAG

Fotograaf: Marjon Hoogervorst (HMC)

Havo-diploma?
Wist je dat het HMC ook heel geschikt is voor havisten? Meerdere havisten gingen je al voor. Ruim

Calvijn Groene Hart
blijft leerlingen uitdagen om
grenzen te verleggen

Tto 2.0
Het tweetalig onderwijs
(tto) op Calvijn Groene
Hart valt nog altijd onder
de kwaliteitsnormen van
Nuffic. Het programma
heeft echter een upgrade gekregen, oftewel
tto 2.0. ‘Daarin onderscheiden we drie belangrijke pijlers: taalvaardigheid in het Engels,
wereldburgerschap en
persoonsontwikkeling.

13% van onze studenten hebben een havo- of vwo-diploma. Je doet veel praktijkervaring op die je uitstekend kunt gebruiken als je daarna de overstap maakt
naar het hbo. Meer weten? Bekijk onze website:
www.hmcollege.nl/havisten/.

school actief naar partners voor internationale
samenwerkingsprojecten. David hoopt dat
hierdoor een gevarieerd
uitwisselingsproject ontstaat. ‘In de huidige tijd
hoef je niet meer daadwerkelijk naar het buitenland. Dankzij online
ontmoetingen via programma’s als Teams,
Zoom en Skype kunnen
leerlingen ook heel goed
contact onderhouden
met leerlingen in andere
landen. Je voert internationale gesprekken en
bouwt tegelijkertijd een
relatie op. Als het dan
straks weer veilig is, kan
er wellicht toch een ontmoeting plaatsvinden,
want dat blijft wel de
kers op de taart. Onze
school biedt tto-onderwijs aan op mavo-, havoen vwo-niveau.

Sport
Sinds vorig schooljaar
biedt Calvijn Groene
Hart bovendien weer
sport aan op alle niveaus, dus ook in de
vwo-brugklassen. Voor
de leerlingen die sport
kiezen, staan er extra
uren lichamelijke opvoeding op het rooster,
maar is er ook ruimte
voor allerlei verdiepende
sportactiviteiten en -excursies. ‘In deze bijzondere tijd zijn sommige
onderdelen
uiteraard
wel onder voorbehoud,’
zegt Desirée. Er bestaat
een doorlopende sportleerlijn voor mavo en
havo, maar het blijkt dat
dit eveneens ook goed
samen gaat met het
vwo-onderwijs. De deur
staat nu dus ook weer
wagenwijd open voor
sportieve vwo’ers.

Verken-je-grenzen-programma
Al enkele jaren biedt Calvijn Groene Hart leerlingen
uit groep 8 van de basisscholen de mogelijkheid deel
te nemen aan het uitdagende Verken-je-grenzenprogramma. Leerlingen met een vwo- of havo-/vwo-advies komen in aanmerking voor deze kennismaking
met de volgende stap in hun onderwijsleven. ‘Momenteel zijn er zelfs twee groepen. De deelnemende
achtstegroepers krijgen gedurende acht weken lessen in onderzoeksvaardigheden, waarbij bijvoorbeeld
microscopie van het vak biologie aan bod komt. Bij
economie doen de leerlingen onderzoek rond het
thema ‘Arm en rijk’,’ legt Desirée uit. ‘Na de jaarwisseling start het tweede deel van dit uitdagende programma, waarbij de deelnemende leerlingen de mogelijkheid krijgen het Anglia-certificaat te behalen.’
De lessen vinden plaats op dinsdagochtend onder
schooltijd en worden enthousiast ontvangen. Voor
het tweede blok is iedereen met een vwo- of havo-/
vwo-advies nog van harte welkom aan te sluiten. Aanmelding hiervoor dient via de basisschool plaats te
vinden.
Momenteel werkt de school hard aan het voorlichtingsproces voor basisschoolleerlingen en hun ouders. Calvijn Groene Hart wil graag een open dag
houden, maar denkt nog na over de manier waarop.
Via de website en zelfs een heuse Open Dag App kan
iedereen hierover informatie ontvangen. ‘Dat past
wel bij ons. Wij willen doorgaan met ons onderwijs,
maar uiteraard wel rekening houden met alle veiligheidsvoorschriften,’ sluit David af. Op de website is
bovendien meer informatie te vinden over masterclasses en proeflessen. De school kijkt al uit naar de
belangstelling van de basisschoolleerlingen en hun
ouders of verzorgers.
CSG Calvijn Groene Hart
Haarspitwei 11, 2992 ZB Barendrecht
T: 0180-390393, I: groenehart.calvijn.nl
Alle actuele informatie over de open dag, masterclasses en proeflessen is te vinden op de website
van Groene Hart, groenehart.calvijn.nl

VRIJDAG 6 NOVEMBER
SCHRIJF JE NU IN!
ZADKINE.NL/OPENDAGEN

Onderwijs KRANT
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Leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen op een manier
die bij ze past. Dat is waar het Ridderkerkse Farelcollege, een scholengemeenschap voor onderwijs op
vmbo-, mavo-, havo- en vwo-niveau,
voor staat. Leerlingen worden er gezien en krijgen de persoonlijke aandacht die zij verdienen!

Wij
realiseren
wat wij beloven.
Al 40
jaar specialist
in

badkamers en tegels

Deventerseweg 11
Badkamers
Een 2994
nieuwe
is natuurlijk meer dan het kopen van sanitair en
LE badkamer
Barendrecht
tegels.
Wij laten u zien hoe uw ideeën en wensen passen binnen een
0180-646810
mooi badkamerontwerp. Door middel van realistische 3D tekeningen
www.tegelhuis.nl
kunt u zien hoe uw nieuwe badkamer er uit gaat zien. Daarna zoeken wij
info@tegelhuis.nl
samen
met u de materialen uit die daarbij passen.

-

Installeren badkamers
Indien u er de voorkeur aan geeft om de levering en installatie in één
hand te houden, dan zijn wij de juiste partij voor u. Onze vakkundige
installateurs verzorgen de installatie van A tot Z.

WooninStyle

2

Tegelvloeren
De keuze voor een tegelvloer is een bewuste keuze voor duurzaam,
praktisch en comfort (in combinatie met vloerverwarming). Er is een
ruime keuze in uitvoering en maten. Tegels met de uitstraling van o.a.
natuursteen, beton en hout bieden de mogelijkheid om te kiezen voor
een vloer die past bij uw smaak en interieur. Vanzelfsprekend kunnen
wij ook het leggen van vloertegels verzorgen.

Warme school
Piet Post werd een half
jaar geleden aangesteld
als rector van het Farelcollege. Hij voelt zich er al
helemaal op zijn plaats.
,,Dit is een fantastische
school om bij te mogen
werken”, zegt hij enthousiast. ,,De aanwezigheid
van een warm, betrokken team draagt daar
zeker aan bij. Die betrokkenheid zie ik onderling,
maar zeker ook richting
de leerlingen. De docenten gaan tot het uiterste
om in het belang van het
kind te handelen. Dat resulteert in een heel goede begeleiding, maar als
het nodig is ook in uitstekende zorg.”
Groeigesprekken
Een bijzonder kenmerk
van het Farelcollege is
het feit dat de leerlingen
ook
verantwoordelijkheid over hun eigen leer-
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Farelcollege: een
warme school met oog
voor de leerlingen

hen dat ze daarin zelf
het initiatief nemen”, aldus Piet Post.
Leren van de echte
wereld
Het Farelcollege beperkt
het onderwijs niet tot de
muren van het schoolgebouw. ,,Integendeel.
Wij vinden het belangrijk
dat onze leerlingen leren
van de echte wereld.
Om die reden is er bijvoorbeeld veel contact
met het bedrijfsleven.
Dat werkt twee kanten
op. Enerzijds lopen onze
leerlingen stage bij verschillende bedrijven, anderzijds nodigen wij ook
mensen uit het bedrijfsleven uit om bij ons op
school te komen vertellen over hun werk. Dat
levert de leerlingen vaak
een concreter beeld op
over wat een beroep nu
eigenlijk inhoudt”, vertelt
Piet Post.

ogen gooien, let maar op
mijn woorden”, zegt Piet
Post met een glimlach.
Een andere manier van
talentontwikkeling is het
werken met flexuren.
Die bevatten een keuze-element. De uren zijn

-

Ook voor de losse aankoop van sanitair en tegels
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor de aankoop van alleen een
badmeubel, badkamertegels, inloopdouche, kranen en ook dan krijgt u
deskundig advies zodat u de juiste keuze kunt maken.

-

Wij realiseren wat wij beloven.

Wij realiseren wat wij beloven.
Deventerseweg 11
2994 LE Barendrecht
0180-646810
www.tegelhuis.nl
info@tegelhuis.nl

Deventerseweg 11
2994 LE Barendrecht
0180-646810
www.tegelhuis.nl
info@tegelhuis.nl

WooninStyle
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proces nemen. Speciaal
daarvoor zijn de groeigesprekken in het leven
geroepen, die een paar
keer per jaar worden
gehouden. ,,De leerling
voert dat gesprek met
de docent en de ouders.
In het groeigesprek komen competenties en
ontwikkelpunten
aan
bod. Waar loopt de leerling tegenaan? Welk
plan is er opgesteld voor
de komende tijd en wat
is daarbij nodig vanuit
school of vanuit de ouders? Zulke gesprekken
zijn zeer waardevol, omdat het leerlingen zelf
verantwoordelijk maakt.
We verwachten ook van

Aandacht voor talent
Op het Farelcollege krijg
je de mogelijkheid om je
talenten te ontwikkelen.
In de zogenaamde talenturen volgen leerlingen
diverse aspecten van
onder meer sport en cultuur. Er bestaan vijf speciale talentklassen. Een
sportklas, een muziekklas, een theaterklas,
een kunstklas en, sinds
kort, een voetbalklas.
,,Daarin krijgen de leerlingen de kans hun voetbaltalent te ontwikkelen
en geselecteerd te worden voor ons eigen Farel
voetbalteam, dat ook
deelneemt aan wedstrijden. Die ploeg gaat hoge

bedoeld ter verrijking
of ter ondersteuning.
,,Elke leerling heeft iets
anders nodig, dit is dus
echt onderwijs op maat.
De één kan bijvoorbeeld
extra oefenen met wiskunde, terwijl een ander
wordt uitgedaagd met
opdrachten voor Engels.” Er is ook aandacht
voor hoogbegaafdheid,
want hiervoor bestaat
op Farelcollege een speciaal programma.
Goede relatie met
ouders
Het Farelcollege hecht
veel waarde aan een
goede relatie met de
ouders. ,,Omdat wij van

mening zijn dat de ouders een belangrijke
rol spelen bij de schoolprestaties van kinderen. Daarom betrekken we hen er echt bij.
Onder meer door de al
eerdergenoemde groeigesprekken, maar wij
houden de ouders ook
op de hoogte van de individuele
ontwikkeling
van hun kind en de algemene gang van zaken op
school”, verduidelijkt Piet
Post. Hij wijst bovendien
op de persoonlijke aandacht die de leerlingen
ontvangen. Want het
Farelcollege is met ruim
1.300 leerlingen weliswaar een grote school,
in de praktijk voelt dat
niet zo. ,,We werken
in drie gebouwen rond
één plein. Dat zijn Farel
Lyceum, Farel Mavo en
Farel Vmbo. Daardoor
ontstaat alsnog een
kleinschalig gevoel. Op je
afdeling kennen ze je ook
echt!”
Omgang met huidige
uitdagingen
Zoals iedere school
heeft ook het Farelcollege te maken met de
uitdagingen die het coronavirus aan onderwijs
stelt. Met pijn in het hart
moest de school bijvoorbeeld de traditionele
excursieprogramma’s
en werkweken afblazen.
,,Normaal bezoeken we
allerlei plaatsen in Europa en Nederland, nu ligt
dat even stil. Dat zorgde

best voor teleurgestelde
gezichten, want zowel
leerlingen als docenten
kijken hier altijd erg naar
uit. Hopelijk keert dit
in de toekomst terug”,
zegt Piet Post. ,,We zijn
voortdurend bezig met
de ontwikkelingen rond
het virus en communiceren daar ook veel over
met de ouders. Onze
insteek is dat we alle
middelen inzetten om
aan onderwijs te komen.
Mocht het onverhoopt
toch weer op afstand
moeten, dan hebben we

daar al de nodige ervaring in opgedaan. Maar
dat heeft niet onze voorkeur. Onderwijs doe je
immers samen en daar
helpt iedereen op onze
school enthousiast aan
mee!”
Meer weten over het
Farelcollege? Bekijk dan
eens de website.
Farelcollege
Kastanjelaan 50
2982 CM Ridderkerk
T: 0180-411777
I: www.farelcollege.nl
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Studie info punt Albeda helpt
jongeren een mbo-opleiding kiezen

Bij Albeda weten ze dat
jongeren het vaak moeilijk vinden om de juiste
mbo-opleiding te kiezen.
Er zijn zo veel mogelijkheden en hoe weten ze nu
wat bij hen past? Fatma
Tambolat, medewerker
voorlichting bij het Studie info punt van Albeda
spreekt dagelijks jongeren die met deze en andere vragen rondlopen.
“Wij zijn hét centrale

infopunt voor jongeren
als het om studiekeuzes
gaat,” legt Tambolat uit.
“Zij komen bij ons met
allerlei vragen. Bijvoorbeeld leerlingen van de
middelbare school die
een studie moeten kiezen maar nog niet weten
wat bij hen past. We zien
vaak dat leerlingen kiezen voor een opleiding
zonder een goed beeld
ervan te hebben. Vervol-

gens komen ze erachter
dat ze het niet leuk vinden. Dat willen we voorkomen. Maar ook onze
eigen studenten kloppen
geregeld bij ons aan.
Sommigen willen doorstromen naar een ander niveau of komen erachter dat de opleiding
toch niet bij hen past. Bij
Albeda helpen we je kiezen door écht met je in
gesprek te gaan en jouw

Dalton Lyceum Barendrecht
Het Dalton Lyceum Barendrecht is een openbare school
voor gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo.
Op onze school dagen we leerlingen uit het beste uit
zichzelf te halen. Dat kan alleen als ieder kind zich veilig voelt, zich gekend voelt en vertrouwen krijgt. Leren
en resultaten halen, vinden we belangrijk. Je werkt immers naar een diploma. Maar zeker zo belangrijk vinden
we dat je jezelf mag zijn en dat ieder zijn kwaliteit mag
laten zien.
‘Live on stage’ en de
Lego League. Op het
Dalton Lyceum is altijd
iets te beleven!

Ontdek en ontwikkel je
talent!
Wij bieden je veel mogelijkheden om jouw talent
te ontdekken en te ontwikkelen. Op het Dalton
Lyceum kun je kiezen
voor gymnasium, technasium, atheneum, havo
en mavo. Je krijgt les in
de klas, maar werkt ook
veel samen met anderen aan allerlei projecten. Natuurlijk wil je op
school veel leren, maar

vooral ook ontdekken
wat je nodig hebt om je
verder te ontwikkelen.
De activiteiten buiten
de lessen zijn dan ook
heel verschillend. Een
paar voorbeelden: introductiedagen
voor
de brugklassen, (internationale) werkweken,
gedichtenavonden en
debatwedstrijden, in elk
leerjaar vakgebonden
excursies, het muzikale theaterprogramma

Technasium
Het kernvak van het
technasium is O&O (onderzoeken & ontwerpen). In een hypermoderne werkplaats komen
leerlingen die houden
van ontdekkend leren,
creatieve oplossingen
verzinnen en experimenteren volledig tot
hun recht. De leerlingen
werken hier aan een opdracht uit het bedrijfsleven of overheid, waarbij
er altijd direct contact
is met de opdrachtgever. Het technasium is
mogelijk voor havo- en
vwo-leerlingen.
Gymnasium
Ben je geïnteresseerd

talenten te ontdekken.
We stellen bijvoorbeeld
vragen als ‘Wat vind je
leuk en waar ben je goed
in? Wie is je voorbeeld
of waar droom je van?’
Door deze vragen en de
open manier waarop wij
met de jongeren in gesprek gaan, ontdekken
zij hun talenten, interesses en kwaliteiten. Wij
kunnen hen zo beter
helpen bij het vinden
van een passende opleiding. En we nemen echt
de tijd voor ze want het
gaat om hun toekomst.”
Wegwijs maken
Jongeren hebben ook
vaak praktische vragen
over het mbo. Fatma:
“Ze willen weten hoe
het mbo werkt, wanneer
je je moet aanmelden
voor een opleiding en
hoe een intakegesprek
gaat. Of welk niveau bij
hen past en of je ook
met havo naar het mbo
kan. Dat zijn heel belangrijke vragen, dus
stel deze gerust.” Soms
hebben jongeren extra
hulp en begeleiding bij
hun keuzeproces nodig.
Welkom@ Albeda werkt
hiertoe nauw samen
met het Studie info punt

Vak College Zuidrand start
ook mavo voor sport & lifestyle
De echte doorzetter, die zichzelf en anderen graag verbaast door topprestaties te behalen, zit goed op Vak College Zuidrand. Want op de Rotterdamse vmbo-school spelen elementen uit de sport een belangrijke rol in
het onderwijs. ,,Komend schooljaar starten we bovendien met een mavo
voor sport & lifestyle”, vertelt locatieleider Hans Waning.
en biedt deze groep jongeren maatwerk bij de
intake en ondersteuning
om hen zo te begeleiden
naar een bewuste en reële loopbaankeuze.
Om jongeren wegwijs
te maken zijn er diverse
voorlichtingsmomenten
bij Albeda. Zoals het online open huis, (online)
keuzecafé, (online) open
dagen en proefstuderen
of meelopen. Al deze
voorlichtingsmomenten
staan overzichtelijk op

Studie info punt Albeda:
Chat via de oranje op de button op de website
Bel 010 290 10 20
Mail albeda@albeda.nl
WhatsApp 06 508 41 922 of 06 484 11 362
Instagram @albedastudieinfopunt

Device Ondersteunend Daltononderwijs (DOD)
Op onze school gebruiken de leerlingen vanaf
de brugklas de iPad. Niet als doel, maar als
middel. Om met elkaar samen te werken, om
deels ook in een eigen stijl te leren. Zo kunnen
we differentiëren en meer persoonlijk leren
mogelijk maken.

in klassieke talen en de
Griekse mythologie, dan
is een gymnasiumopleiding iets voor jou! Wij
zijn de enige school in
Barendrecht waar je een
gymnasiumdiploma kunt
halen. Op onze school
zien we een toenemend
aantal gymnasiumleerlingen dat ook graag de
technasiumopleiding wil
volgen. Daarom hebben
we ook die combinatie
mogelijk gemaakt.
Extra vakken
Het is mogelijk extra
vakken te volgen zoals
het versterkt talenonderwijs (VTO) Engels en
de kunstklassen. Bij het
versterkt talenonderwijs
werk je toe naar internationaal erkende certificaten of diploma’s. Bij
de kunstklassen kun je je
creativiteit, muzikaliteit
of theatertalent ontdekken en verder ontwikkelen.
Pregymnasiumklas
De pregymnasiumklas
is speciaal bedoeld voor
leerlingen die nog in

albeda.nl. Je vindt daar
op welke manier ze
plaatsvinden (online of
op locatie) en op welke data en tijden. “En je
bent natuurlijk altijd welkom bij het Studie info
punt van Albeda.”, aldus
Fatma. “Je kunt met ons
chatten, mailen, appen
en bellen. Langskomen
kan ook, maar maak dan
eerst een afspraak in
verband met de corona
maatregelen. Onze voorlichters en ik helpen je
graag bij je studiekeuze!”

groep acht zitten en een
vwo-advies zullen krijgen.
Een middag in de week
volgen zij een aantal lessen op onze school om
zich te verdiepen in de
verschillende vakken. Zo
bieden we deze leerlingen in hun laatste jaar
op de basisschool een
mooie extra uitdaging.
Organisatie
Onze school is kleinschalig opgebouwd in zogenaamde
basisteams.
Leerlingen van één of
meer leerjaren vormen
samen met hun leraren
één team. Daardoor
kent iedereen elkaar
snel en is er persoonlijke
aandacht en begeleiding.

Elk team heeft binnen
de school een eigen
‘thuisbasis’ met de eigen
teamleider, teamassistente, leerjaarbegeleiders, klassenmentoren
en natuurlijk de docenten. Zo heeft elke leerling een vertrouwde
plek.

Sportieve elementen
De school heeft voor
vmbo basis kader en
gemengde leerweg de
profielen
Dienstverlening en Producten en
Zorg en Welzijn. Met de
mavo loopt Vak College
Zuidrand, in samenwerking met Veenoord, vooruit op de verhuizing naar
het Stadionpark. Door
deze nieuwe richting nu
al te starten, wordt ingespeeld op de toekomst.
Het verschil met de
huidige vmbo-opleiding
is dat er minder praktijkuren zijn in de bovenbouw, maar er wordt wel
examen gedaan in een
component van sport
of lifestyle. Binnen het
onderwijsconcept wordt
een koppeling gezocht
met sportieve elementen. ,,Leren is topsport,

maar leren is ook samenwerken en plezier”,
geeft Hans aan. ,,Net als
in de sport doe je een
beroep op vaardigheden
als doelen stellen, uitdagingen aangaan en de
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerprestaties. En dat gaat
niet altijd vanzelf. Het is
een proces van vallen en
opstaan. Je moet veel

trainen om te kunnen
presteren. De ene keer
is bij wijze van spreken
een conditietraining nodig, de andere keer een
techniektraining.”
Verwachtingsgesprekken
Vak College Zuidrand
stimuleert de leerlingen
om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de

De wereld ligt voor je open…

Vragen? Neem gerust contact met ons op. Je
kunt mailen via info@daltonbarendrecht.nl of bel
naar 0180-642183.
Dalton Lyceum Barendrecht
Zichtwei 1, 2992 ZA Barendrecht
T: 0180-642180, I: www.daltonbarendrecht.nl
E: info@daltonbarendrecht.nl

leerprestaties. Daarbij
spelen verwachtingsgesprekken een belangrijke rol. ,,We voeren die
vier keer per jaar, in de
aanwezigheid van de ouders. De leerling bepaalt
hierin de lijn. De vorderingen komen aan bod,
maar de leerling geeft
ook aan wat hij moeilijk
vindt en wat er nodig is.
Als school kijken we mee
om te zien waar we kunnen helpen, maar geven
we ook onze eisen aan”,
legt Hans uit. In de eerste drie leerjaren zit er
een bepaalde opbouw
in, waarbij de leerlingen
steeds meer verantwoording krijgen. Uiteindelijk ontstaat hieruit
een gepersonaliseerde
leerlijn. ,,Stel dat je voor
wiskunde alleen tienen
haalt, maar voor Engels

alleen maar vieren.
Dan zou je lesuren
kunnen omwisselen en dus meer
tijd aan Engels kunnen besteden. We
hebben deze werkwijze ook bedacht
om de leerlingen te leren dat niet alles je overkomt,
maar dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen op de
manier waarop dingen verlopen.”
Challenges
De kleine, veilige school op Zuid houdt er van om de
leerlingen uit te dagen om hun doelen
te behalen. ,,Dat doen
we eigenlijk constant,
in de vorm van challenges. Door onze
aanpak willen we
bereiken dat de leerlingen het leuk gaan
vinden om het beste resultaat neer te zetten en de
persoonlijke lat weer ietsje hoger te leggen. Onze docenten zijn daarbij de coaches”, sluit Waning af.
Nieuwsgierig hoe er gewerkt wordt op Vak College
Zuidrand? Bezoek dan een van de Open Dagen. In
principe is het de bedoeling om op afspraak te werken, zodat de rondleidingen in kleinere groepen kunnen worden gehouden.
De Open Dagen zijn op:
Woensdag 27 januari van 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 13 februari van 10.00 – 15.00 uur
Woensdag 17 februari van 14.00 – 17.00 uur
Woensdag 3 maart van 14.00 – 20.00 uur
Vak College Zuidrand
Beumershoek 3, 3085 EA Rotterdam (bij de Slinge)
I: www.vakcollegezuidrand.nl

Lentiz | MBO Barendrecht
leidt toekomstmakers op!
Lentiz | MBO Barendrecht is
een school middenin de Dutch
Fresh Port in Barendrecht/
Ridderkerk, op loopafstand van
het station.

Resultaten
Het Dalton Lyceum heeft
sterk ingezet op doorstroming op niveau en
heeft al jaren uitstekende examenresultaten.
Onderwijs ten tijde van
COVID-19
Wij doen er alles aan om
in deze bijzondere tijden
ons onderwijs voor iedereen toegankelijk te
houden. Leerlingen die
vanwege de maatregelen tijdelijk thuis zijn,
kunnen gedeelten van
de lessen online volgen;
voor leraren geldt dat
zij in die situatie hun les
omzetten in een thuisles. Uiteraard voor zover
dit mogelijk is. Op deze
manier zorgen we ervoor dat het leerproces
zoveel mogelijk doorgang kan vinden.
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college

Maak je de stap naar
het mbo? Dan ligt er
een wereld aan mogelijkheden voor je open:
van apothekersassistent tot robotprogrammeur en van ondernemer tot personal
trainer. Daarbij hangt
het er natuurlijk ook
een beetje vanaf welke profielkeuze je hebt
gemaakt. Maar vooral:
waar ligt je talent en je
interesse?
Misschien weet je al
precies wat je wil doen;
hou je heel erg van kinderen of van auto’s of
van koken en bakken.
Of je vindt het belangrijk
om iets bij te dragen

aan de maatschappij.
Dan wil je bijvoorbeeld
werken in de zorg of bij
de politie, bijdragen aan
een schoner klimaat of
een app ontwikkelen die
helpt om corona te bestrijden.
Maar misschien weet je
het nog helemaal niet.
Of je vindt zo veel dingen
leuk, dat je moeilijk kunt
kiezen. Of je hebt een beperking en je weet niet
of je daarmee wel alles
kan wat je graag zou willen. Of je weet wel wat je
wil worden, maar je weet
niet welke studie je daarvoor moet volgen.
Wat jouw situatie ook is,
bij het Da Vinci College
weten we dat er altijd
veel meer mogelijkheden
zijn dan je nu misschien

denkt. En we helpen je
graag je kansen te pakken en de opleiding te
vinden die het beste
past bij jouw ambities.
We zetten onze deuren graag voor je open.
Fysiek én online. Waar
we dit jaar, door corona, minder activiteiten
op onze schoollocaties
kunnen organiseren, zijn
we extra actief via onze
website en onze socials.
Je kunt vragen stellen,
kennismaken,
testjes
doen en meer te weten
komen over de verschillende werelden waarin je
later aan het werk kan.
We hopen je de komende maanden te zien! In
het echt of anders online. Hou de website in de
gaten voor alle activiteiten: www.davinci.nl.

Jongeren moeten voortdurend
keuzes maken in onze maatschappij, die zich continu ontwikkelt. Onze school bereidt
studenten daarop voor en leidt
“toekomstmakers” op door
middel van eigentijdse en vernieuwde opleidingen.
Business & Management is een brede op-

leiding voor jongeren die
commercieel en ondernemend ingesteld zijn, gericht
op de agrologistiek. De
opleiding is internationaal
gericht. Er zijn volop uitdagende banen in de agrologistiek. Deze opleiding past
uitstekend bij het regionale
bedrijfsleven.

Dierverzorging is een

opleiding voor de dierenvriend! Als je een passie
voor dieren hebt, graag
met dieren werkt en ze ver-

zorgt, advies en informatie
geven leuk vindt, praktisch
bezig wil zijn en aanpakken
is jou op het lijf is geschreven? Dan past de opleiding
Dierverzorging bij jou!
Studenten die graag werken aan een duurzame en
groene leefomgeving kunnen terecht bij de opleiding

Hovenier. De projecten
in deze opleiding gaan
over de groene inrichting in en rond gebouwen. In het echt leren en
samen met klanten werken aan een duurzame

toekomst, wie wil dat
niet?
In de opleiding Groen,
Grond & Infra leer je
veilig werken met, en
het afstellen van, grote
machines. Veiligheid en
verantwoordelijkheid
zijn belangrijke thema’s
in de opleiding. Groen,
Grond & Infra is overal
om je heen. Voel jij je
hierdoor
aangesproken? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.
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Ontdek het STC mbo college

Je diploma behalen bij het

VAVO Rijnmond College
Heb je, om welke reden dan ook,
je diploma nog niet behaald en wil
je graag alsnog slagen? Dat kan
bij het VAVO Rijnmond College! De
onderwijsinstelling heeft een breed
aanbod aan voltijd- en deeltijdopleidingen en biedt leerlingen de
mogelijkheid om zowel overdag als
’s avonds onderwijs te volgen bij
gespecialiseerde docenten.

Van diploma’s en certificaten tot herprofilering
en extra opleiding
De leerlingen op het VAVO Rijnmond College hebben
een verschillende achtergrond. Een groot deel van
hen is gezakt op de mavo, havo of het vwo en probeert daarom alsnog het diploma of de benodigde
certificaten te behalen. Het komt echter ook voor
dat zij wel een diploma hebben, maar met het oog
op de vervolgstudie een herprofilering nodig hebben
en daarvoor enkele vakken volgen. Daarnaast krijgen
volwassenen van 21 jaar of ouder de mogelijkheid
om een opleiding in een bepaald vak te volgen. Denk
bijvoorbeeld aan een taal die zij nodig hebben in hun
werk. De weg naar een diploma verloopt bij het VAVO
Rijnmond College via uiteenlopende trajecten. Zo zijn
er versnelde routes voor de havo of het vwo, waarbij

de laatste twee leerjaren in één jaar worden gedaan.
Maar er zitten ook mavisten in de schoolbanken, die
alvast aan een mbo-opleiding zijn begonnen. Dat is
mogelijk als zij voor niet meer dan twee vakken zijn
gezakt. Zij gaan overdag naar het mbo en volgen
’s avonds onderwijs bij het VAVO Rijnmond College,
zodat ze alsnog hun mavo-diploma behalen en geen
tijdverlies oplopen.
Francien Ottenheym (docent)

,,Als je weet waar je aan begint en
een doel hebt, is het leuk om weer
naar school te gaan”
Antoinette (leerling 21+ Frans havo)

Uitgebreide begeleiding
Francien Ottenheym is docent op het VAVO Rijnmond College. Zij vertelt dat het pedagogisch klimaat
niet te vergelijken is met het voortgezet onderwijs.
,,Het is écht anders dan een ‘reguliere’ middelbare
school. De meeste leerlingen zijn tussen de 18 en
21 jaar. Zij zijn dus volwassen en zo behandelen wij
ze ook. Voor mij is wederzijds vertrouwen de basis
van goed onderwijs. Ik merk dat ik veel persoonlijk
contact heb met leerlingen en samen met hen op

De Bondt Publishing

Naast de begeleiding door docenten en mentoren,
kunnen de leerlingen daarbij indien nodig ook extra
hulp krijgen van leerlingbegeleiders. Volgens Francien draagt dit bij aan het succes. ,,Dat leerlingen
op hun vorige school nog geen diploma behaald
hebben, heeft vaak een reden. Ik vind dat iedereen
een tweede kans verdient. Sommige leerlingen
hebben wat extra tijd, begeleiding en aandacht nodig om hun middelbare schoolperiode succesvol
af te ronden. Als leerlingen dan bereid zijn om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en de motivatie hebben om een diploma te
halen, dan zitten ze bij ons op de juiste plek!”

• Barendrecht / Albrandswaard /
Ridderkerk
• Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht /
Alblasserdam / Papendrecht / Dordrecht
• Capelle aan den IJssel / Nieuwerkerk aan
den IJssel / Rotterdam Prins-Alexander
(Nesselande, Prinsenland, Ommoord,
Zevenkamp)
• Rotterdam-Zuid
Tevens denken wij voortdurend na over verdere uitbreiding richting andere gebieden in onze
nabije omgeving.

Maar daar bleef het niet bij. Later kwam er ook een
Onderwijskrant bij. Boordevol artikelen over scholen, die vertelden over de dagelijkse gang van zaken.
Hoe zit het met huiswerk? Hoe worden leerlingen
begeleid, bijvoorbeeld als zij extra hulp nodig hebben of juist zoeken naar verdieping? Is er veel aan-

dacht voor sport of cultuur? Zijn er speciale
activiteiten? Op die manier werd een mooi
beeld geschetst over de school. Dankzij de
huis-aan-huisverspreiding kregen veel mensen de artikelen onder ogen. Waaronder de
voornaamste doelgroep, de potentiële nieuwe leerlingen.

Scholenspecial 2020
Onder w ijs

Zuiderpark
College
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Op vrijdag 6
maart worde
n
sporters in het
zonnetje gezet de Barendrechtse
la. De afgelopen
tijdens het Sportg
amineerd in zeven periode zijn er kandidaten
genouitgereikt in het categorieën. De awards worde
n
gala Barendrechtclubgebouw van HCB. Het
SportSportcafé Barend 2020 wordt georganiseerd
Buurtsportcoach recht in samenwerking metdoor
de
Leon van der Wilk en de gemeente. Presentatoren
siast vooruit op en Jos Vis blikken alvast enthou
het evenement.
Lees verder op
pagina 13.
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Meer luxe
voor minder
geld!

ontdek
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- Logistiek & Vervoer

een school met
aandacht voor
jou!

Inmiddels hebben wij al zo veel contacten opgebouwd, dat we gerust kunnen stellen dat we zijn
uitgegroeid tot specialist in onderwijsuitgaven.
Ook het beroepsonderwijs komt al aan bod in onze
krant. Lijkt het u interessant om uw school op deze
manier onder de aandacht te brengen? Neem dan
zeker eens contact met ons op via 0180-745096 of
r.debondt@penrpublishing.nl!

Ook benieuwd naar de grenzeloze mogelijkheden van het STC mbo college? Ontdek het STC en kijk voor informatie over onze opleidingen, online voorlichting en
open dagen op www.mbo-stc.nl. Of scan de QR-code in onze advertentie op deze
pagina.

- Maritiem & Techniek

t
uitgave van Beleef Barendrech
Dit magazine is een speciale

In een schitter
ende praktijkstraat heeft
de school
alles om leerling
en te laten ervaren en
doen. Een
garage waarin
je echt
aan auto’s en
motoren
sleutelt, machin
es
zagen, de appara om te
tuur om
te monteren en
te lassen,
een keuken, een
kinderopvang, een
kapsalon,
opstellingen waar
je zelf
aan installaties
kunt werken. Dat is echt
uniek.

Waar ga jij voor?
Bijna alles wat je eet,
draagt of gebruikt is via
de logistieke keten bij je
terecht gekomen dankzij
veel mensen die samenwerken in een lange keten. De jus d’orange die
bij jou in de buurt in de
winkel ligt, is bijvoorbeeld
gemaakt van sinaasappels uit Zuid-Amerika.
Om dat voor elkaar te
krijgen zijn schippers,
treinmachinisten, inkopers, planners, administrateurs, douane-declaranten, procesoperators,
magazijnbeheerders en
chauffeurs aan het werk
geweest. Voor al deze beroepen kun je bij het STC terecht! We leiden je op tot een gewilde medewerker,
een vakkundige coördinator of succesvolle leidinggevende.
Wat kies jij?
Bij de bol-opleidingen krijg je eerst veel theorie. Vervolgens ga je daarmee aan
de slag in de praktijk. In eerste instantie doe je dat via simulatoren waar je realistisch kan oefenen en fouten kan maken zonder ‘echte’ schade te veroorzaken. Via stages en praktijkopdrachten groei je onder begeleiding van ervaren
docenten door tot een vakman of vakvrouw. Bij de bbl-variant leer je vooral in de
praktijk. Bijna al onze studenten hebben al een baan op het moment dat ze hun
diploma halen.

VAVO Rijnmond College
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088-9453000, I: www.vavorijnmondcollege.nl
E: info@vavorijnmondcollege.nl
De Bondt Publishing brengt de onderwijsuitgaven uit in een vrij groot gebied. Er zijn speciale
edities voor:

specialist in onderwijsuitgaven!

De Bondt Publishing, ook de uitgever van deze krant,
biedt scholen al enkele jaren de mogelijkheid om onder de aandacht te komen. In eerste instantie begonnen wij met een speciale editie van een van onze
magazines in Barendrecht. Het januarinummer werd
omgedoopt tot scholenspecial. Aanvankelijk alleen
maar met verhalen over de Barendrechtse scholen,
maar in de afgelopen jaren staken we de gemeentegrenzen over en kunnen we inmiddels wel spreken
over een regionale uitgave.

Bij het STC mbo college vind je opleidingen voor een
baan op het water, in de haven, transportsector of in
de (proces)technologie. Je krijgt les middenin het werkveld. In Rotterdam zijn er bijvoorbeeld (haven)logistieke, transport- en treinmachinistopleidingen, en natuurlijk scheepsbouw-, zeevaart- en binnenvaartopleidingen.
Zeevisvaart vind je in Katwijk en Stellendam en opleidingen voor de procestechnologie en onderhoudstechniek
in Brielle.

zoek ga naar een passende voorbereiding op hun
examen”, zegt ze.

Als schoolbestuurder bent u natuurlijk trots op uw school. Op het
pand en de faciliteiten, op de manier waarop het onderwijs is ingericht, de bevlogenheid van de docenten. Eigenlijk gewoon op het totaalplaatje. De traditionele Open Dag is een mooie manier om de
school te presenteren. Maar hoe komt deze boodschap terecht bij de
doelgroep, namelijk de potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders?
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Hierbij de data
waarop divers
deuren nog opene
e scholen hun
n.
Woensdag 4 maart:
Vakcollege Zuidra
nd
Donderdag 5
maart: HMC
Zaterdag 7 maart:
Het Praktijkcolleg
e Zuidwijk
Dinsdag 10 maart:
Techniek Colleg
e Rotterdam
Dinsdag 10 maart:
Zadkine
Donderdag 12
maart: Da Vinci
College
Vrijdag 13 maart:
Het Praktijkcolleg
e Centrum
Dinsdag 17 maart:
Lentiz | MBO
Barendrecht
Woensdag 18
maart: STC mbo
college
Donderdag 19
maart: Albeda
Woensdag 18
maart: Het Praktij
kcollege Centru
m

Ga voor
grenzeloos bij
het STC mbo
college!
zie pagina 9
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TIJD VOOR . . .
LEKKER THUIS
LATEN
BEZORGEN!!!

VERSE PATAT EN NOG VEEL MÉÉR!

ALTIJD
OPEN
TOT 21 UUR!

HEB JIJ DE LEKKERSTE PATAT VAN
BARENDRECHT AL GEPROEFD???
Bij Dailyz Eten & Drinken (voorheen Délifrance BarendrechtA29) smeren we niet alleen hele lekkere broodjes, maar hebben we ook heerlijke
snacks van de beste merken en toppatat die je echt een keer geproefd
moet hebben! We zijn dagelijks geopend tot 21u. Bestel aan de kassa of gebruik de kiosk in de shop voor een snelle bestelling. Neem het
mee of eet het meteen op in onze sfeervolle zithoek. Online bestellen
en laten bezorgen kan natuurlijk ook!
BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT OP WWW.ZIEDEWIJ.NL
EN LAAT HET EENVOUDIG BEZORGEN. THUIS OF OP KANTOOR.

550

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

PATAT STOOFVLEES

€1,-

EEL
VOORDEN?*
PROEVNBIEDING

EZE AA EEN
KNIP D
KRIJG
UIT EN PATAT
IE
T
R
O
P
!*
1 EURO
VOOR

AFHALEN MAG NATUURLIJK OOK!

WELKOM
BIJ

BESTEL ONLINE DIRECT OP WWW.ZIEDEWIJ.NL OF VIA

Dailyz Eten & Drinken, Middelweg 3, Barendrecht Tel. 0180-611677
Openingstijden: ma-vr 06-21u, za 07-21u, zo 08-21u

GEVESTIGD IN DE SHOP VAN BP ZIEDEWIJ

* Alleen bij inleveren van deze advertentie of uitgenkipte voordeelster 1 portie patat voor €1,-. Inleveren kan tot 1 december 2020. Alleen geldig bij bestellen aan de kassa. Niet geldig icm met andere acties.

We zijn trots op ons mooie Maasstad Ziekenhuis waar
iedereen zich elke dag inzet om de beste zorg aan
onze patiënten te geven. Het ziekenhuis biedt graag
extra voorzieningen om het verblijf in het ziekenhuis
zo prettig mogelijk te maken voor patiënten, hun
familieleden en de bezoekers.

Kom langs voor

een gratis en

professioneel

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis helpt daarbij.

3D ontwerp

Bijvoorbeeld door het kindvriendelijk maken van ruimtes binnen
het ziekenhuis zodat onze jonge patiënten zich prettiger voelen
en veel afleiding krijgen tijdens een behandeling. Of door een
“buiten omgeving” binnen het ziekenhuis te maken door middel
van wandbekleding met natuurfoto’s of afbeeldingen uit Rotterdam. Een fijne omgeving zorgt voor een beter herstel. En daar
gaat het allemaal om.
Help ons mee de zorg te verbeteren en wordt een Maasstad
Vriend. Als vriend steun je ons structureel met een door jouzelf
gekozen bedrag. We nodigen je uit voor bijeenkomsten en rondleidingen. We vragen jouw betrokkenheid om de zorg nog beter
te maken, voor nu en in de toekomst.
Onze Vrienden zijn mensen zoals jij: patiënten, bezoekers,
omwonenden, scholieren, medewerkers, ondernemers,
Rotterdammers, gepensioneerden; mensen die een verschil
willen maken voor de patiënten. Samen zijn
wij de Vrienden van het Maasstad Ziekenhuis.

Samen vinden we jouw
Word vriend en
raak betrokken!

DROOMBADKAMER
In samenwerking met onze leveranciers helpen wij
u in een veilige omgeving aan uw droombadkamer.
Kijk voor alle maatregelen, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

*

Meld je aan als Maasstad Vriend!

www.vriendenmaasstad.nl

