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aandacht te komen. Niet alleen met onder-

OOK
OPEN DAGwijskranten, maar ook met een scholenspecial.
Er zijn speciale edities in diverse gebieden.
Je kunt overal
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AKEN?
docenten en leerlingen praten.
an op curio.nl/
Lees er meer over op pagina 3.
De leukste vmbo van Rotterdam
Opendagen
Vrijdag 29 januari

Bij ons voel je je snel thuis

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

29 januari - 19.00 - 21.00 uur
30 janurai - 10.00 - 13.00 uur

Theater & Dans

Je kunt overal rondkijken en met
docenten en leerlingen praten.

Curio prinsentuin
Oudenbosch

23 januari - 10.00 - 15.00 uur

Curio
pomona

Curio
steenspil

Curio
prinsentuin
Oudenbosch

De Bondt Publishing

specialist in onderwijsuitgaven!

Curio pomona is een specifiek
vmbo school voor leerlingen die
wat meer hulp nodig hebben
op het voortgezet onderwijs.
Bijvoorbeeld als leren lastig
is voor jou. Of als je extra
ondersteuning op je gedrag
nodig hebt. Je krijgt de juiste
steun op het juiste moment.
De vmbo-school geeft meer
ondersteuning dan andere
scholen. Bij zowel het leren als
bij persoonlijke ontwikkeling.

Curio steenspil is dé school voor
vmbo en beroepsgerichte mavo
in de regio Bergen op Zoom.
Stimuleert ondernemerschap
en zijn op de hoogte van
innovaties in het bedrijfsleven.
Ze bereiden je voor op een
veranderende wereld. Een
wereld waarin je zult blijven
leren. Curio steenspil blijft jouw
ontwikkeling ondersteunen
zodat je met zelfvertrouwen
naar je vervolgopleiding gaat.

Heb je vmbo of mavo als
schooladvies? Dan heb je
daarmee keuze uit veel scholen
in de buurt en regio. Maar
waar voel je je ook thuis? Curio
prinsentuin Oudenbosch is een
ruim opgezette school met
een kleinschalig karakter en
een warme sfeer. De docenten
zijn er écht in hun leerlingen
geïnteresseerd. En nemen alle
leerlingen serieus.

Bij ons voel je je snel thuis
Wij helpen jou het beste
uit jezelf te halen
Vanuit het basisonderwijs kun je
rechtstreeks worden aangemeld
op Curio pomona. Bij de
toelating is het advies van de
basisschool leidend. Plaatsing
start met een intakegesprek.
Mocht je nog vragen hebben
dan kun je deze stellen aan
onderstaand contactpersoon:
Mevrouw M. Aarts
(ondersteuningscoördinator)
E. m.aarts2@curio.nl
OPEN DAG
Je kunt overal rondkijken en met
docenten en leerlingen pgraten.
30 januari - 10.00 - 13.00 uur

KOM JIJ OOK
KENNISMAKEN?
Meld je aan op curio.nl/
pomona
Pomonalaan 45
4613 ES Bergen op Zoom
T: 0164-241409
E: pomonavmbo@curio.nl

VIP-RONDLEIDING
Je krijgt een complete indruk
hoe het is om bij ons op school
te zitten.

Op onze school leer je
dingen door te beleven
VIP-RONDLEIDING
Je krijgt een complete indruk
hoe het is om bij ons op school
te zitten.
KOM PROEVEN EN BELEVEN
Je kunt zien en beleven hoe het
er op de school aan toe gaat.
Volg mini-lessen en ontdek wat
je leuk vindt.

KOM PROEVEN EN BELEVEN
Je kunt zien en beleven hoe het
er op de school aan toe gaat.
Volg mini-lessen en ontdek wat
je leuk vindt.
29 oktober
17 november
13 januari
OPEN DAG
Je kunt overal rondkijken en met
docenten en leerlingen praten.
23 januari - 10.00 - 15.00 uur

7 november
8 februari
23 februari
OPEN DAG
Je kunt overal rondkijken en met
docenten en leerlingen praten.
29 januari - 19.00 - 21.00 uur
30 janurai - 10.00 - 13.00 uur

KOM JIJ OOK
KENNISMAKEN?
Meld je aan op curio.nl/
steenspil
Steenspil 46
4661 TZ Halsteren
T: 0164-682161
E: steenspil@curio.nl

Groene Woud 54a
4731 GV Oudenbosch
T: 0165-313338
E: prinsentuinoudenbosch
@curio.nl

De Bondt Publishing brengt de onderwijsuitgaven uit in een vrij groot gebied. Er zijn speciale
edities voor:
• 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.

Als schoolbestuurder bent u natuurlijk trots op uw school. Op het pand
2020
en de faciliteiten, op de manier waarop het onderwijs is ingericht, de Scholenspecial
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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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.
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 aandacht 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.
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

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.

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)

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

ijs KRAN
T
Het mom
ent
van
inschrijven
is
aangebrok
en!

Een school
met aanda
voor jou,
cht
die
te ontdek je helpt om
ken waar
talent ligt
je
en
kunt ontwik hoe je dit
een duidel kelen. Waar
ijke
heerst, zodat structuur
je in alle
rust kunt
leren. In
schitterend
een
bijzondere gebouw, vol
het onderw ruimtes die
ijs
diger maken nog levenkort waar . Dat is in het
het Zuider
College,
een school park
onderwijs
voor
op vmbo
gl/tl en
mavo-niveaub/k,
een ISK-af
en
deling,
staat.
voor

Beleef de

wereld van

PT010- De

enter tai

nment op

In een schitte
rende praktijkstraat
heeft de
school
alles om
Ben jij dol
leerlingen
te
ten ervare
jou intere op Theater en Enter
n en doen. lassant om
garage
Een
te leren wattainment? Zou
waarin
Lees snel
je graag
je echt
er allema
aan auto’s
het artike
je creati
al achter
l over deze
en motor
de scherm eve talent verde
sleutelt,
en
school op
machines
r
en gebeu
pagina 5
om
zagen, de
rt? Dan is willen ontwikkelen
apparatuur te
? Lijkt
PT010 dé
te monte
om
school voor het
ren
jou!
een keuken en te lassen,
, een kinder
opvang,
een kapsal opstellingen
on,
aan installa waar je zelf
ties kunt
ken. Dat
weris echt uniek.
Onlangs
voegde
Hierbij de
Zuiderpark
het
deuren nogdata waarop diver
iets moois College nog
openen.
se scholen
nieuwe Techla toe: het
hun
b. Een lokaal waar
Woensdag
de leerlin
4 maart:
met robots
gen
Vakcollege
Op vrijda
en VR-bri
Donderdag
Zuidrand
werken
llen
5 maart:
en
sporters g 6 maart worde
HMC
van iPads met behulp
in het zonne
Zaterdag
n de Baren
leren codere
la. De afgelo
7 maart:
tje
en progra
Het Prakti
n
pen period gezet tijdens het drechtse
mmeren,
mineerd
Dinsdag
jkcollege
Sportgae zijn
maal ter
allein
10 maart
Zuidwijk
uitgereikt zeven categorieën er kandidaten genovoorbereiding
: Techniek
op een
Dinsdag
College Rotte
loopbaan
gala Barenin het clubgebouw . De awards worde
10 maart
rdam
in de
techniek.
: Zadkine
drecht 2020
van HCB.
n

olen
over de sch
l informatie
Boordevo
in de regio!

Sportgala

in een nieu

Palmentu

in voor Th

Ook in maa
rt vinden
open dag
er nog
en plaats!

Barendre

cht

w jasje

Sportcafé
wordt georg Het Sportanisee
BuurtsportcBarendrecht in
samenwerkin rd door
Leon van oach en de geme
g met
der
siast vooru Wilk en Jos Vis ente. Presentator de
blikke
it op het
en
evenement. n alvast entho
uLees verde
r op pagin
a 13.

Open Dag
op zaterd
7 maart
ag

Accent VS

De leukste O Op Zuid
VSO-sch
Rotterdamool in
Zuid!
Tijden

s het
in het ruime bezoek van de redact
schoolgebou
ie is
diverse lokalen
w van Accen er volop activiteit
werken
t VSO
ken, waarb
ij zij worde leerlingen aan uiteen Op Zuid. In
docenten
n onders
en
teund door lopende taklein. ,,Zo onderwijsassistenten
enthousiaste
kunnen we
.
ting extra
onze leerlin De klassen zijn bewus
zorg en onders
gen in een
t
Els Nagte
veilige setteuning bieden
gaal.
”, zegt directe
ur
Lees het
artikel op
pagina 18.

Meer luxe
voor minder
geld!

eater!

Vanaf 2 t/m
12
maar t kunn
en
leerlingen
zich
inschrijven
op
school van de
hun
keuze. In
deze
krant daar
om nog
veel infor
matie
over
middelbar
e
scholen in
de
regio.

Op zoek

Donderdag
12 maart
: Da Vinci
Vrijdag 13
College
maart: Het
Praktijkcolle
Dinsdag
ge Centr
17 maart
um
: Lentiz |
MBO Baren
Woensdag
18 maart
drecht
: STC mbo
Donderdag
college
19 maart
: Albeda
Woensdag
18 maart
: Het Prakti
jkcollege
Centrum

naar een
nieuwe
keuken?

Ken je Grand
o
Daar vind
je meer luxeKeukens al?
Evert Rop
voor minde
en het team
r geld!
staan graag
van
klaar voor Grando Barendrecht
een advies
op maat.

Ga voor
grenzeloos
bij
het STC mb
o
college!
zie pagina

9

Slanker,
gezonde fitter en
r worden?
Kom dan
kennisma eens vrijblijvend
ken met
Bod

y

Care!
Op verto
on van
maand maar deze bon betaa
t geen insch l je in de
rijfkosten

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!
Quooker of
b
Nú voor

€ 11.950,-

ad- en
nen cadea

douchekra

Nú voor

€ 11.650,-

u!*

“Wij help
advies op en u graag met
een
maat.”
Evert Rop,
Grando Bare
Van ‘t Hoffs
ndrecht
traat 18,
T.: 0180 -726
grando.nl
/barendr
802
echt
Donderda
g koopavon
d!
*Vraag naar

de voorw
aarden

,,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)
gen en samen met hen op zoek ga naar een passende
voorbereiding op hun examen”, zegt ze.

Van diploma’s en certificaten tot herprofilering
en extra opleiding

KOM JIJ OOK
KENNISMAKEN?
Meld je aan op curio.nl/
prinsentuin-oudenbosch
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Onderwijs KRANT

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 leerlin-

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!”

VAVO Rijnmond College

Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
T: 088-9453000, I: www.vavorijnmondcollege.nl
E: info@vavorijnmondcollege.nl
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Onderwijs KRANT

Wil jij kennismaken met onze scholen?
Houd dan de websites in de gaten voor de verschillende mogelijkheden!

Enjoy life op het
Mollerlyceum!
Natuurlijk leer je op het Mollerlyceum alles dat je
nodig hebt om je havo- of vwo-diploma te behalen.
Maar de kleinschalige school in Bergen op Zoom vindt
het ook heel erg belangrijk dat de leerlingen zich goed
voelen. Het motto ‘Enjoy life’ is niet voor niets gekozen. ,,Wij hebben ook oog voor plezier en ontwikkeling van de mens”, zegt teamleider Michael Koevoets.
Natuurlijk vertelde hij graag meer over die gedachte
en de werkwijze op het Mollerlyceum.

mavo - voorbereidend mbo

Zachte landing

Ravelijnstraat 2a
4651 DT Steenbergen

Bolwerk-Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom

www.mollerlyceum.nl

www.ravelijnstb.nl

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht

www.zuidwesthoekcollege.nl

Mollerlyceum, ’t Ravelijn en ZuidWestHoek College zijn scholen binnen de

Eigenlijk begint het al op
het moment dat nieuwe
leerlingen zich aanmelden. Het Mollerlyceum
gunt de brugklassers een
zachte landing. ,,Daarom
organiseren we al een
eerste kennismaking als
zij nog in groep 8 van de
basisschool zitten”, vertelt
Koevoets. In de eerste
schoolweek staan er bovendien nog geen lessen
gepland. ,,We vullen die
week in met allerlei activiteiten, waaronder mentorgesprekken. Ook wordt
al snel een startgesprek
gevoerd met de ouders,
leerling en mentor. Gedurende het schooljaar blijven we monitoren, omdat
wij willen dat leerlingen op
hun plek zitten.”

Topprogramma’s

Als het schooljaar dan
eenmaal is gestart, hebben leerlingen van het
Mollerlyceum veel keuzes

genoten eruitziet. Door
uitwisselingen met scholen in onder meer Slowakije, Italië en Frankrijk
worden letterlijk grenzen
verlegd.” Leerlingen kiezen een topprogramma
voor één schooljaar. Daarna hebben ze de mogelijkheid om hierin verder te
gaan of voor het volgende
jaar een andere keuze te
maken.

TweeFasen-vwo

om hun talenten te ontwikkelen. In de onderbouw worden hiervoor
topprogramma’s ingezet.
Omdat de lesuren 45 minuten duren, blijft er tijd
over voor blokuren rond
het topprogramma. Er
is keuze uit MDM (media design & marketing),
Discovery, Sport en GCS
(Global Citizenship). ,,Bij
Discovery draait het, zoals de naam al zegt, om

het ontdekken van allerlei
onderdelen van wetenschap en techniek. Als je
voor Sport kiest, ben je
ook veel buiten school
bezig. Niet alleen door
zelf te sporten, maar ook
de regulerende rol komt
aan bod”, legt Koevoets
uit. ,,GCS is gericht op
wereldburgerschap en Europa-oriëntatie. Je leert
daarbij hoe de leefwereld
van buitenlandse leeftijd-

In de bovenbouw bestaat
de mogelijkheid om een
traject te volgen waarbij je als havoleerling van
havo 3 de overstap maakt
naar vwo 4. ,,Je doet in
de vijfde klas echter wel
gewoon examen, zodat
je het havodiploma kunt
behalen. Daarna kun je
direct door naar vwo 6
en ook daar voor het diploma gaan”, vertelt Koevoets. Het voordeel van
dit zogenaamde TweeFasen-vwo is dat het tijdwinst oplevert voor ambitieuze havoleerlingen.
,,Normaal gesproken kom
je na het behalen van je
havodiploma eerst in vwo
5, dus je wint een jaar. Je
diploma vormt bovendien
een vangnet, mocht je

uiteindelijk toch de keuze
maken om liever naar het
hbo te gaan.” Binnen het
Mollerlyceum is het ook
mogelijk om vakken waarin je goed bent versneld te
volgen.

Eigentijds onderwijs

Een belangrijke kracht
van het Mollerlyceum is
het kleinschalige karakter.
Daardoor kennen leerlingen en docenten elkaar.
Dit uit zich in een prettige
sfeer. ,,Er is veel contact.
Een mooi voorbeeld is
het tutorproject, waarbij
leerlingen uit de bovenbouw worden gekoppeld
aan leerlingen in de onderbouw. Zij helpen hen
als zij moeite hebben met
de stof”, zegt Koevoets.
De school staat bovendien voor modern, eigentijds onderwijs. Er wordt
bijvoorbeeld veel gebruik
gemaakt van iPads ter ondersteuning van de lesmethodes. ,,Wij zijn in staat
om volledig hybride les te
geven, waarbij leerlingen
thuis live kunnen meekijken. In deze tijd is dat extra belangrijk. Ook als een
docent bijvoorbeeld thuis
moet werken, kan de les
gewoon doorgaan. Wel zit
er dan een surveillant in
de klas. Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd.”

Enjoy life!

De overtuiging van het
Mollerlyceum is echter
dat er meer is dan onderwijs alleen. ,,School
mag leuk zijn”, stelt Koevoets enthousiast. Die
gedachte keert terug in
de werkwijze. ,,Een prettige sfeer, waarin ruimte is

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

voor leerlingparticipatie.
We organiseren ook allerlei activiteiten, van droppings tot een jaarlijkse
kerstviering op het plein.
Wij vinden dat heel belangrijk, omdat we naar de
ontwikkeling van de mens
kijken. Plezier hoort daar
ook bij. Enjoy life! Niet
voor niets hebben we een
mooie theaterzaal, die we
inzetten voor het cultuurprogramma. Er vinden
workshops plaats, worden
musicals opgevoerd. Dat
is ook onderwijs.”

Projectweken

De projectweken, die
twee keer per jaar worden
gehouden, sluiten aan op
deze gedachte. De leerlingen volgen in die week
geen reguliere lessen,
maar gaan op vakoverschrijdend niveau aan de
slag met een thema. ,,Dat
kan van alles zijn. Een gezonde levensstijl, waarbij
we aandacht schenken
aan onderwerpen als voeding, bewegen of soa’s
bijvoorbeeld. Maar ook
de omgang met elkaar en
pesten kunnen aan bod
komen”, zegt Koevoets.
Het Mollerlyceum haalde
zelfs het nieuws met het
project ‘Faces to Graves’,
waarin de leerlingen het
verhaal van oorlogsslachtoffers achterhaalde. ,,Zij
zochten uit hoe iemand
gestorven was, op welke
leeftijd, enzovoort. Dat
was heel indrukwekkend.
Maar we dagen de leerling bijvoorbeeld ook uit
door deelname aan een
raketwedstrijd. In de projectweken leren ze dat er
meer is dan alleen de normale lessen.”
Lijkt zo’n actieve en veelzijdige, maar toch kleinschalige school jou iets? Kijk op
www.mollerlyceum.nl voor
alle activiteiten waarbij je
kennis kunt maken met het
Mollerlyceum.

Mollerlyceum

Bolwerk Zuid 168, 4611 DX Bergen op Zoom
T: 0164-241550, I: www.mollerlyceum.nl
E: info@mollerlyceum.nl
22-09-20 16:40
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’t Ravelijn onderscheidend door twee
onderwijsconcepten

-

Negen jaar geleden startte ’t Ravelijn, een school voor onderwijs op vmbo b/k- en mavoniveau, in het huidige
gebouw. ,,Sindsdien is de ontwikkeling gigantisch geweest. Zeker op digitaal vlak zijn enorme stappen gezet”,
vertelt Kees de Bruijn. De excellente school is bovendien onderscheidend doordat leerlingen hun kans kunnen
pakken binnen twee onderwijsconcepten: R@velijn Agora en het R@velijn Domeinleren. Dat vraagt om een
uitleg, die de domeinleider de redactie dan ook graag gaf.

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

R@velijn Agora

Dit is het derde schooljaar
waarin met Agora wordt
gewerkt. Een bijzonder
concept, waarin de leerlingen
zelf
helemaal
verantwoordelijk zijn voor
het eigen leerproces.
Ze zijn wel op school,
maar hebben geen vast
rooster en werken met
zogenaamde challenges.
,,Daarin stellen ze hun
eigen leerdoel op. Alle
aspecten moeten voorkomen, daarom wordt de
challenge eerst voorgelegd aan de coach en die
geeft uiteindelijk een ‘go’.
Na afloop doet de leerling verslag richting de
groepsgenoten”, legt De
Bruijn uit. In de groepen
zitten leerlingen uit diverse leerjaren en leerwegen
door elkaar. Zij hebben
een eigen plaats binnen
het schoolgebouw, waar
zij hun eigen werkplek
gecreëerd hebben. Dat
was overigens ook een
challenge.

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.
-

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.

Keuze motiveren

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
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Uiteindelijk dienen de
Agora-leerlingen voor het
behalen van hun diploma
te voldoen aan de landelijk vastgestelde exameneisen. ,,Daar ontkomen
ze niet aan, maar ze gaan
er op een andere wijze
naartoe. Ze krijgen daarbij
hulp van de experts. Dat
zijn vakdocenten, collega’s
die normaal bij Domeinleren staan. Zij worden
ingevlogen om de vakspecifieke inhoud van het
programma te toetsen”,

vertelt De Bruijn. Het
spreekt voor zich dat niet
iedere leerling geschikt is
voor dit type onderwijs.
,,Moet je er heel zelfstandig voor zijn? Laat ik
het zo zeggen: de goede
planners met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel komen bij Agora prima tot hun recht. Je moet
dus wel bepaalde competenties bezitten. Daarom
vragen wij ouders en leerlingen om bij aanmelding
de keuze te motiveren.
Dat mag op een zelfgekozen manier. De één stuurt
een brief, een ander maakt
een vlog of een video,
soms ontvangen we een
heel werkstuk.” Mocht
overigens gaandeweg blijken dat Agora toch niet
bij de leerling past, kan
binnen ’t Ravelijn worden
overgestapt naar Domeinleren. Of andersom!

R@velijn
Domeinleren

Beide programma’s zijn
immers volledig gelijkwaardig, maar de werkwijze is verschillend. Bij
Domeinleren wordt wel
gewerkt volgens een vastgesteld rooster. ,,Iedere
leerling werkt op een eigen device, in dit geval
een iPad. De boeken worden digitaal beschikbaar
gesteld, al bestaan er nog
fysieke werkboeken. In
een eigen portal zijn de
leertaken te vinden. Wat
leer ik? Waarom leer ik
dat? Wanneer moet het
af zijn? Met behulp van
checklists gaan de leer-

lingen door de taken heen,
waarbij de docent de grote
lijn volgt”, licht De Bruijn
toe. Vergelijkbaar met
de vorm van afstandsonderwijs die zo veel
scholen moesten invoeren
begin dit jaar, maar die op
’t Ravelijn dus al bekend
was.

Maatwerk mogelijk

Het
uitgangspunt
bij
Domeinleren is dat leerlingen leren van de
docent tijdens instructiemomenten, van elkaar
door stof in groepsverband te verwerken en
van zichzelf door het
programma te doorlopen.
De lessen duren 40 minuten en worden in blokken
gegeven, zodat de drie

genoemde leeraspecten
allemaal aan bod komen.
,,Dat biedt ruimte voor
maatwerk. In een wiskundeles kan bijvoorbeeld
klassikaal worden gestart,
maar een indeling op niveau is ook mogelijk. Dat
geldt voor alle vakken.
Leerlingen kunnen bovendien versnellen. Dat kan
tijd opleveren voor extra
les of juist verdieping en
het eventueel behalen van
een certificaat op hoger
niveau”, zegt De Bruijn.
Per rapportperiode is er
een
evaluatiemoment
met de coaches, waarin wordt bepaald of een
leerling doorgaat op het
huidige niveau, een stapje
terug moet zetten of juist
hogerop kan. Met hulp
van Mollerlyceum kan
zelfs les op havoniveau
worden gevolgd.

Profiel kiezen

Al in januari van leerjaar 2
maken leerlingen een profielkeuze. Op ’t Ravelijn
worden Techniek (PIE
& BWI), Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en
Ondernemen (E&O) en
Dienstverlening en Producten (D&P) aangeboden. ,,Tijdens de LOB-lessen laten wij hen alle
profielen ervaren. Aanvankelijk om te snuffelen,
af te tasten en interesses
te ontdekken. De uiteinde-

lijke keuze wordt gemaakt
in het LOB-gesprek met
de coach en ouder. Bij het
volgen van de keuzevakken hebben zij de vrijheid
om ook andere profielen
te kiezen, we merken dat
dit de motivatie vergroot”,
zegt De Bruijn.

Van docent naar coach

Op ’t Ravelijn worden
naast
docenten
ook
onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en
instructeurs ingezet bij het
begeleiden van groeps- en
individuele lessen. Binnen de lerende organisatie kunnen zij zelfs doorgroeien tot docent. ,,Op
dit moment worden onze
docenten
omgeschoold
tot coaches. Dat past
bij ons concept, waarin
de leerling eigenaar van
het leerproces is. Omdat
die werkwijze een andere houding van de coach
vraagt, volgen alle collega’s een cursus tot coach”,
zegt De Bruijn.

Oog voor de
maatschappij

De school vindt het ook
belangrijk om de leerlingen
iets bij te brengen over de
samenleving, onder meer
door de maatschappelijke
stage in leerjaar 2. ,,Leerlingen voeren dan in hun
vrije tijd vrijwilligerswerk
uit bij een non-profit or-

ganisatie. Van training
geven tot helpen op de
basisschool of de ijsbaan.
Een leerzame ervaring,
die wordt afgesloten met
een presentatie”, aldus De
Bruijn. ,,Binnen de schoolmuren creëren we ook een
gedeelde verantwoordelijkheid door het stewardproject, waarbij leerlingen
vijf uur worden ingezet bij
het helpen van de conciërges in de pauzes. Daarnaast zoeken we in het
kader van T&T (technologie en toepassing) intensief contact met het
bedrijfsleven, door hen te
vragen afgebakende opdrachten te verzinnen die
onze leerlingen moeten
oplossen. Een prachtig
voorbeeld is de QR-code
die zij hebben ontworpen
ter ondersteuning van de
Guy Gibson-route hier in
Steenbergen.”
Zie jij jezelf wel werken
met een van de onderwijsconcepten
op
’t Ravelijn? Kijk op
www.ravelijnstb.nl voor
alle activiteiten waarbij
je kennis kunt maken
met ‘t Ravelijn.

’t Ravelijn

Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen
T: 0167-525070
I: www.ravelijnstb.nl
E: info@ravelijnstb.nl
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Ontdek het STC mbo college
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.
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ZuidWestHoek College werkt met nieuw concept
rond projectonderwijs

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.

Het ZuidWestHoek College is een van de bekendste vmbo’s in de regio. Op de school in Ossendrecht worden
de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo. Sinds dit schooljaar gebeurt dat in de brugklas
volgens een nieuw onderwijsconcept. ,,We werken met projectonderwijs”, licht Onno Quik, teamleider Innovatie en verantwoordelijk voor de brugklas, een klein tipje van de sluier. Uiteraard ging hij in gesprek met de
redactie dieper in op deze vernieuwde werkwijze.
Projectmatig onderwijs

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.
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.

Uiteraard zijn de zogeheten AVO-vakken, die alle leerlingen volgen, terug te vinden op het rooster. Maar daarnaast wordt heel veel projectmatig gewerkt. Dat wordt
ook wel PBL genoemd, een afkorting die staat voor project based learning. ,,In deze vorm van onderwijs krijgen
de leerlingen een opdracht, waaraan ze bijvoorbeeld
een paar weken mogen werken. Dit wordt aangestuurd
door de docenten, maar er zijn veel meer mogelijkheden
om af te wijken van het normale programma. Een mooi
voordeel is dat binnen een project meerdere vakken gecombineerd worden”, legt Quik uit. De reden om projectmatig onderwijs aan te bieden, zit in de betere aansluiting op de leerstijl van de leerlingen. Zij moesten nog
best vaak met de neus in de boeken duiken, maar dat is
niet altijd even motiverend. ,,Onze leerlingen zijn graag
bezig. We proberen de projecten bovendien te koppelen
aan de omgeving. Een mooi voorbeeld is het opnemen
van jingles. Dan gaan we er helemaal voor en proberen
die dus echt op de radio te krijgen. De beoordeling laten we over aan een radiomedewerker. Dat maakt leren
leuk.” De leerlingen werken met een chromebook.

Meer keuzemogelijkheden

ontdek
het stc !

De leerlingen van het ZuidWestHoek College krijgen bovendien ruimschoots de gelegenheid om hun eigen talenten te ontdekken. Naast het rooster hebben zij wekelijks twee uur om te besteden aan culturele en sportieve
activiteiten, de Collegetijd. ,,Dat kan van alles zijn. Van
een mountainbike les tot dronevliegen en van paardrijden tot dansen. We merken dat dit zeer motiverend is.
Dit staat iedere vrijdag als weekafsluiting op het programma. De leerlingen kijken daar echt naar uit”, aldus
Quik. Daarnaast is er ook nog de keuzetijd, die vast op
het rooster staat. Dit heeft een ander karakter. ,,Keuzetijd is bedoeld ter verdieping in de AVO-vakken waarin je
meer uitdaging zoekt of juist remediërend voor de vakken waarin je extra hulp kunt gebruiken.” Het rooster is
dus opgebouwd uit AVO-vakken, projecturen, keuzetijd,
lichamelijke opvoeding en LOB (loopbaanoriëntatie en
-begeleiding). Bij dat laatste onderdeel krijgen de leerlingen les op de praktijkpleinen.

MBO-OPLEIDINGEN
VOOR:
- Maritiem & Techniek
- Logistiek & Vervoer
- Procestechniek &
Maintenance
- havens

LOB

Er is op het ZuidWestHoek College een belangrijke rol
weggelegd voor LOB. De leerlingen maken in het derde
leerjaar een profielkeuze. De oriëntatie op deze profielen
start al in de eerste lesweek. Zij hebben de keuze uit Horeca, Bakkerij en Recreatie, Economie en Ondernemen,
Zorg en Welzijn en Techniek. Dat laatste profiel wordt
gesplitst in Produceren, Installeren & Energie (PIE) en
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI). Om leerlingen te
helpen bij het maken van deze keuze, wordt er dus veel
aandacht geschonken aan LOB. ,,Het kan best wel een
zoektocht zijn, waarin ontdekken en aftasten centraal
staan. Die ruimte is er ook. Onze leerlingen krijgen zelfs
in de brugklas al de mogelijkheid om mee te lopen bij
een bedrijf”, stipt Quik aan. Daarbij is veel oog voor het

‘real life’ leren. Niet alleen bij LOB, maar op elk vlak
probeert de school de werkelijkheid te benaderen. ,,Wij
gaan liever naar de waterzuivering toe, dan dat we er
een filmpje van laten zien in de klas. Het gebeurt dus regelmatig dat we met onze leerlingen ergens een bezoek
brengen of mensen uit het bedrijfsleven naar de school
halen om een gastles te verzorgen.”

Zachte overgang vanaf de basisschool

Het ZuidWestHoek College heeft de afgelopen jaren een
mooie groei doorgemaakt, eigenlijk tegen alle landelijke
ontwikkelingen in. Op dit moment telt de school ongeveer 600 leerlingen. Om nieuwe leerlingen zich snel
thuis te laten voelen, zijn er maatregelen getroffen die
helpen om de aansluiting tussen groep 8 van de basisschool en de brugklas te verkleinen. ,,We werken bijvoorbeeld veel in blokuren, zodat er minder docentwisselingen plaatsvinden. De projecturen worden daarnaast
door de mentor gegeven. Daardoor staat die in ieder
geval dagelijks voor de eigen klas. Wekelijks loopt dat
op tot twaalf tot veertien uur. Zo’n tussenstap, waarin
ze grotendeels een vertrouwd gezicht zien, vinden de
leerlingen heel fijn”, weet Quik. Het past bij een aanpak waarin de leerling centraal staat. Hij merkt bovendien dat het open, transparante gebouw van de school
veel leerlingen aanspreekt. ,,Het is echt gebouwd op de
praktijk. Als iemand voor het eerst binnenstapt, zie je
vrijwel altijd het ‘wow-effect’ ontstaan”, sluit hij terecht
trots af.
Heb jij een vmbo basis/kader- of mavo-advies gekregen
en lijkt de manier van werken op het ZuidWestHoek College je leuk? Kijk op www.zuidwesthoekcollege.nl voor
alle activiteiten waarbij je kennis kunt maken met het
ZuidWestHoek College.

mbo-stc.nl

ZuidWestHoek College

Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan 201
4641 RM Ossendrecht
T: 0164-672302, I: www.zuidwesthoekcollege.nl
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Studie info punt Albeda helpt jongeren
een mbo-opleiding kiezen
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.”

Ontdek
je talent

Wegwijs maken

tijdens een van onze
voorlichtingsactiviteiten

Wij helpen je kiezen

Online
open
huis

Meelopen

Proefstuderen

11

Keuzecafé
MBD 21-22 drukwerk.

indd 1

25-09-20 11:00

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

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. Vervolgens 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
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 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 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
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!”

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

De wereld ligt voor je open… Lentiz | MBO Barendrecht
leidt toekomstmakers op!

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

www.vavorijnmondcollege.nl

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 bee
tje 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.

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

verzorgt, 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 pro-

jecten in deze opleiding
gaan over de groene
inrichting in en rond gebouwen. In het echt leren en samen met klan-

ten 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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Onderwijs KRANT

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, maar kunnen het lichaam

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

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.

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.

Bij Slaapboulevard Kwakernaat komen wij voor uw nachtrust graag ons bed uit. In onze showroom van 4.000m2,

Boonsweg 7, Ind. Terrein Heinenoord
I: www.slaapboulevard.nl

Slaapboulevard Kwakernaat
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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.”

OKTOBER 2020

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

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.”

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

Kom langs voor
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!”

een gratis en

professioneel

3D ontwerp
Samen vinden we jouw

DROOMBADKAMER
In samenwerking met onze leveranciers helpen wij
u in een veilige omgeving aan uw droombadkamer.

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.

Kijk voor alle maatregelen, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

*

