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Bericht voor ouders en verzorgers van leerlingen van het Eemsdeltacollege locatie Eelwerd 

 
Jaargang : 02                                        Nummer : 3                                            Datum:  25 juli 2017 

 

Nieuwsbrief voor ouders  
van leerlingen van het praktijkonderwijs 
 
 
 

Inhoud nieuwsbrief 

 Ouderbijeenkomst klas 2 

 Vertraagde week 

 Werkgeversbijeenkomst 

 Kamp klas 1, 1/2 en 2 

 Kamp klas 3 

 Borkum klas 4 

 Kamp klas 5/6 

 Schoolverlaters 

 Certificaten Fivelingo 

 Vertraagde week 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De zomer is begonnen en voor de leerlingen en de docenten, en mogelijk 
ook voor u als ouder/verzorger, is de zomervakantie in aantocht. En met 
hoeveel plezier wij ook les geven, het is ook altijd fijn even een paar 
weken vrij te zijn. En het is ook goed, er even tussen uit om de batterij 
weer op te laden zodat we er weer fris tegen aan kunnen gaan.  
We kijken tevreden terug. Het is een enerverend jaar geweest waarin 
veel is gebeurd. Problemen met leerlingen, in de school en in de 
thuissituatie. Een collega die voor een tijd uitvalt en die nu gelukkig weer 
terug is. Het is de menselijke kant in ons werk die altijd op de voorgrond 
staat en onze prioriteit heeft voordat we met lesgeven beginnen.  
Een korte terugblik:  

- dit schooljaar hebben voor het eerst twee klassen met iPads 

gewerkt en daar zijn we zo tevreden over dat we voor 

aankomend schooljaar het iPad onderwijs willen uitbreiden naar 

twee verdere klassen.  

- we werken verder met onze Waarden binnen de school en zeker 

ook volgend jaar gaan we daar verder aan werken met projecten 

in bijvoorbeeld de vertraagde week. We hebben afgesloten met 

een gezamenlijk ontbijt. Een mooi moment met alle leerlingen 

en docenten bij elkaar. Dan gaat het over bijvoorbeeld de 

Waarde Relatie! 

- Leerlingen in de eindgroep 5-6 en groep 2 hebben gepitcht! 

- Meer leerlingen verlaten met externe certificaten als kettingzaag 

en VCA de school 

 
En we hebben nieuwe plannen: 

- we gaan met ICT verder met lessen in ontwerp en gebruik van 

een 3D printer. We gaan presenteren en You Tuben en robots 

programmeren 

- meer inzetten op externe certificaten in bijvoorbeeld de 

schoonmaak en horeca 

- verder ontwikkelen van Profijt en de Waarden 

Wat we ook tegen komen, en wat we ook gaan doen, het team zet de 
schouders er onder en zorgt er voor dat het onderwijs goed blijft lopen. Ik 
wil het team van het Praktijkonderwijs een groot compliment maken voor 
de inzet die ze ook dit jaar weer hebben getoond!! 
 
Ik wens u een hele fijne en zonnige vakantie, 
 
met een vriendelijke groet 
Boele Staal 
teamleider Praktijkonderwijs 
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Ouderbijeenkomst klas 2 
Klas 2 heeft in de maanden maart, april en mei gewerkt aan hun mondelinge weerbaarheid. Hiermee 
bedoelen we het kunnen en durven spreken voor een groep waarbij de leerling zichzelf laat zien. Dit 
vinden wij belangrijk omdat de leerlingen op hun vijftiende beginnen met stagelopen en steeds meer 
onderdeel worden van de maatschappij waarin zij zich moeten handhaven.  
Op 12 mei waren bijna alle ouders aanwezig om hun kind zichzelf te zien presenteren. Ze hebben 
gezien hoe de leerlingen hierin veranderd zijn en waren enorm trots. De ouders hebben na de 
presentaties zelf voor de groep gestaan en hun kind een compliment gegeven.  

Vertraagde week 
In de eerste week van mei was het weer tijd voor de vertraagde week. Op dinsdag 2 mei gingen de 
leerlingen van het praktijkonderwijs en de leerlingen van de schakelklassen kanoën bij kanocentrum 
Wirdumerklap in Wirdum. Onderweg konden de leerlingen even aan wal gaan voor wat eten en 
drinken. Ondanks het feit dat een groot aantal leerlingen nat uit de kano kwam, was het een meer 
dan geslaagde dag! 
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Op donderdag 4 mei zijn we met de leerlingen naar een voorstelling van Jo de Rijcke geweest. Het 
thema was: ''Tieners zitten vol dromen over het leven, liefde en hoop. Maar kunnen al die dromen 
ooit uitkomen? In een knotsgekke, doch zeer leerzame voorstelling gaf Jo raad over hoe je dromen 
aanpakt. Of het nu gaat over de liefde van je leven of het slagen van je volgende examen.''  
 

 
 

Werkgeversbijeenkomst  
OP 23 mei organiseerde het Eemsdeltacollege samen met praktijkonderwijs Terra Winsum en 
Werkplein/Fivelingo een thema-avond met als onderwerp “Praktijkleren als verbinding  tussen school 
en werk”. Tijdens deze bijeenkomst mochten we ongeveer 40 belangstellenden verwelkomen. 
Onderstaande onderwerpen kwamen deze avond aan bod. 
Sociale betrokkenheid van bedrijven. Dit is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden door de 
komst van de Participatiewet en de invoering van Passend Onderwijs. Jonge mensen uit het 
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs staan te springen om bedrijven, die hen een 
kans willen bieden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een leer-werkplek. Op die manier maken ze 
kennis met de arbeidsmarkt, maar krijgen ook de kans om een diploma te behalen. 
 
Ook in de Eemsdelta zijn er steeds meer bedrijven die deze handschoen oppakken. Maar helaas, dat 
zijn er nog steeds te weinig. Er is in deze regio een toenemende behoefte aan leer-werkplekken voor 
deze bijzondere jonge doelgroep. Tijdens de themabijeenkomst wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de 
subsidiemogelijkheden voor bedrijven, die onder meer leer-werkplekken aanbieden. Het geeft een 
groep jongeren de kans, het felbegeerde vakdiploma te halen. 
 

 



4 

 

Kinderboerderij Ekenstein 10 jaar 
Het was 1 juni 2017 precies 10 jaar geleden dat Stichting Novo en het Praktijkonderwijs van het 
Eemsdeltacollege (met rechtsvoorgangers Noorderpoort en Fivelcollege) zijn gaan samenwerken om 
de kinderboerderij na jaren van sluiting een nieuw leven in te blazen. 
Cliënten en leerlingen runnen vanaf de eerste dag de kinderboerderij onder begeleiding. De 
werkzaamheden variëren van groenonderhoud en dierverzorging tot diverse 
schoonmaakwerkzaamheden. 
In het begin verkeerde het terrein in zeer slechte staat. Mede dankzij diverse sponsoren en 
vrijwilligers is het achterstallig onderhoud in zijn geheel weggewerkt. Op dit moment staat boerderij 
Ekenstein als een huis en we hopen dat de samenwerking nog jarenlang blijft bestaan. 
Onlangs hebben wij in kleine kring bij dit jubileum stilgestaan. 
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Kamp  klassen 1 1/2 en 2 
Dag 1 
We gingen naar het Ermerstrand  in Erm. 
We kwamen aan we mochten nog niet in het huisje dus moesten we eventjes blijven zitten om met 
meneer Blijham de dag te bespreken. De kinderen van mevrouw Bloemen gingen eerst paintballen 
en de kinderen van mevrouw Pater en mevrouw Hoving blijven in de buurt. We mochten 
bijvoorbeeld op het strand een spel doen, of zwemmen. Toen het tijd was moesten we mevrouw 
Hoving die kant op lopen voor paintball. Iedereen was blij, de mevrouw van het kamp legde uit hoe 
het paintballen werkte en toen mochten de kinderen beginnen. Het was hartstikke gezellig! Daarna 
mochten we het huisje binnen. Het was super knus en gezellig. We gingen de bedden opmaken en 
eventjes eten toen mochten we vrijuit. Daarna moesten we naar het huis en gingen we een bosspel 
doen met drugs. Het was superleuk en een beetje spannend. Klas 2 heeft gewonnen. 
 

 
 
Dag 2 
Even een broodje eten en weer waren we weg. We moesten wel zo laat terug zijn om dingen met 
elkaar te doen. We gingen vlotten bouwen, handballen en voetballen en we mochten vrij zwemmen. 
Dat was hartstikke leuk. Daarna even drogen en we mochten weer weg. We gingen weer zwemmen 
maar ik was koud dus ik ging me omkleden en zo. Daarna gingen we met mevrouw Bloemen 
marshmallows roosteren. En we deden een BBQ en dat was ook gezellig en lekker natuurlijk. 
 
Oh ja, had ik al verteld over het klimbos en het verhaal van mevrouw van der Laan over de drie 
heksen? Dat was ook gezellig en grappig! 
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Dag 3 
De kinderen hadden niet geslapen maar de docenten volgens mij ook niet. Een paar zaten in de 
woonkamer.  
 
We gingen weer naar huis. Dat was wel jammer! 
 
Robin, klas 2 
 

 
 
Kamp klas 3 
Dit jaar zijn we met onze klas 3 naar Bakkeveen geweest. Het was een fantastisch kamp! 
We hadden prachtig weer en we hebben dan ook veel gebruik gemaakt van het mooie zwembad. 
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Kamp 5/6 Schloss Dankern 
Dinsdag 13 juni tot donderdag 15 juni zijn wij op kamp geweest in Duitsland bij Schloss Dankern. 
 
We hadden geen tv in ons huisje, maar wel WIFI over het hele park. We hebben dinsdagavond 
gezwommen en daarna een wandeling om het meer gemaakt. Woensdagmiddag hebben de meeste 
ook gezwommen na het zwemmen hebben we nog buiten gezeten en daarna zijn we patat wezen 
eten met de klas. In de avond hebben we een kampvuur gemaakt en hebben we gezellig gezeten. 
Donderdagochtend hebben we het huisje schoon gemaakt en de auto’s ingepakt en hebben we voor 
het huisje een ijsje gegeten en zijn we weer vertrokken naar school.  
 
Geschreven door leerlingen klas 5/6 
 

 
 

Borkum klas 4  
 
We gingen met de auto naar Eemshaven toe en we gingen met de boot naar Borkum, dit duurde 55 
minuten. Wij moesten nog met de trein naar het centrum. Toen we daar waren gingen we naar het 
strand toe en daarna mochten we met een groep ff naar het centrum toe. Daarna hebben we daar 
nog gegeten en gelachen en we waren om 19:15 weer terug. Einde. 
 

 
 
’s Ochtends om 9:00 uur gingen we vertrekken met de auto naar Eemshaven en daarna gingen we 
met de boot naar het eiland toe. Met een boemeltrein gingen we naar de stad, we moesten allemaal 
verzamelen bij het strand! Daarna mochten we vrij rondlopen en om half 4 moesten we verzamelen 
bij het strand, toen kregen we geld en mochten we eten! Om 5 uur gingen we terug met de boot. 
 
Beide stukjes zijn geschreven door leerlingen klas 4 
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Schoolverlaters  
Verscheidene leerlingen verlaten het Praktijkonderwijs om door te stromen naar een 
vervolgopleiding en/of werk. Op dinsdag 4 juli kregen de schoolverlaters hun welverdiende 
certificaten. Na het officiële gedeelte vertrok de groep richting het restaurant en de 
bioscoop. We zijn trots op jullie en wensen jullie allen veel geluk in de toekomst! 
 

 
 
Doorstroom naar Vervolgonderwijs: 
Jeffrey van Dijken, Appingedam; Adrian Garcia Tonito, Delfzijl; Ruben Kerubun, Appingedam; Bente 
van der Kooi, Appingedam; Soraya Koopman, Appingedam; Marissa Meijer, Meedhuizen, ; Seray 
Polat, Delfzijl; Mergim Shabani, Appingedam; Demi van Sloten, Delfzijl; Franklin Smit, Appingedam; 
Nino Soares Barros, Winschoten; Luca Uil, Bierum 
Naar werk of elders: 
Jardi Blok, Delfzijl; Jesica Lopes Neves, Delfzijl; Florian Luttmer, Bierum; Nick Moedt, Meedhuizen; 
Vera Smit, Appingedam; Melvin Stadhouder, Woldendorp; Stefan van Toor, Delfzijl; Martijn Visscher, 
Loppersum; Bereke Zerisenay, Uithuizen 
 

Certificaten Fivelingo 
Op maandag 10 juli was er de feestelijke uitreiking met koffie en gebak van het certificaat 
‘werknemersvaardigheden’. Het certificaat werd, onder toeziend oog van collega’s van het 
Praktijkonderwijs, uitgereikt door Kees Hielema, docent van Jobber.  
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Stage lopen en voorbereiden op arbeid is een van de pijlers van het Praktijkonderwijs. Om leerlingen 
te trainen in werknemersvaardigheden koopt  de Praktijkschool Eemsdeltacollege  een training in bij  
Jobber arbeidsreïntegratie. Jobber valt onder Werkplein Fivelingo. Met de ervaring van Jobber in het 
begeleiden naar de arbeidsmarkt en naar werk is Jobber voor de Praktijkschool een goede partner 
om onze leerlingen te trainen. Deze training is mogelijk geworden door ESF gelden die de 
Praktijkschool mag ontvangen in het kader van subsidie op arbeidstoeleiding. 
 
Tijdens de training van Jobber wordt daar op ingegaan met de volgende modules: 

 E-learning; “ikkanaandeslag”. Een eenvoudige beroepskeuzetest die nabesproken wordt. 

 Kwaliteitenspel: “wat zijn jouw kwaliteiten?”. Aan de hand van kaarten 5 kwaliteiten van jezelf 
benoemen. Dat wordt vervolgens behandeld in een groepsgesprek. Persoonlijke kwaliteiten 
worden vaak naar  gevraagd in een sollicitatiegesprek. 

 Arbeidstraining: werken op de productieafdeling. 

 Gesprek, individueel gesprek: een bespreking van wat er in de afgelopen periode gebeurd is. Wat 
de leerling goed heeft gedaan en wat leerpunten zijn. 

 
Vertraagde week 
De vertraagde week, een week met allerlei activiteiten en workshops. Op dinsdag 11 juli zijn we met 
de schakelklassen en de leerlingen van het praktijkonderwijs naar het zwembad geweest. De 
leerlingen die niet mee konden, hebben badminton gespeeld in de gymzaal. Donderdag 13 juli 
konden de leerlingen voor de ochtend en middag kiezen uit een zestal workshops. Hieronder een 
kleine impressie van deze dag. 
 
                  Tattoo Art           Graffiti              3D-pen 
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                    Visagie                              Face Painting                               Voetbal  
   

 
 
 

 
 
 

Zomervakantie van 22 juli t/m 3 september 
 

 
 


