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Jaargang : 02                                        Nummer : 4                                      Datum:  7 juli 2016 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De zomer is begonnen, de langste dag is alweer geweest, voor de 
leerlingen en hun docenten en mogelijk ook voor u als 
ouder/verzorger  is de zomervakantie in aantocht. Met hoeveel 
plezier wij ook lesgeven en het onderwijs verzorgen, het is ook 
altijd fijn om even een paar weken vrij te zijn. Voordat we zover 
zijn, hebben we nog een paar weken te gaan en wat dingen te 
doen: de rapportbesprekingen zijn de komende weken en 
daarvoor moeten alle cijfers in Magister zijn ingevoerd, de lessen 
voor het volgende jaar worden voor een deel al voorbereid en het 
team is al weer druk aan het bedenken wat we volgend jaar gaan 
doen en hoe we dat willen doen. Dan moeten de boeken worden 
besteld, de nieuwe klassenindeling worden gemaakt en het 
rooster. En zo kijken we al vooruit … en we kijken tevreden terug. 
  
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met het werken aan de 
Waarden in de school: relatie, eigenaarschap en zelfvertrouwen. 
Wij vinden deze Waarden kernwaarden in ons onderwijs, dit zegt 
wat over hoe we willen werken en wat wij daarin belangrijk 
vinden. We hebben een grote themadag georganiseerd die door 
Hanneke Kappen werd gepresenteerd. Het komende jaar gaan we 
door met het werken met deze Waarden in de school, onder 
andere door het uitvoeren van een aantal projecten en door het 
invoeren van de Waarden in Profijt! Profijt is een digitaal systeem 
waarmee de school dit jaar meer is gaan werken, vooral onze 
leerlingen. De komende jaren willen we het werken met Profijt nog 
verder uitbreiden. Om beter te kunnen werken met Profijt gaan we 
volgend jaar in twee klassen met iPads werken. Wij houden u op 
de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Tot slot kwam aan het einde van het schooljaar de 
onderwijsinspectie langs om een kwaliteitsonderzoek uit te 
voeren. De inspecteur toonde zich bijzonder tevreden. In haar 
oordeel benoemt de inspectie dat het team een stabiel en 
betrokken team is, dat gericht werkt aan de kwaliteit van haar 
onderwijs. Lessen worden met een goede structuur aangeboden, 
door goed les te krijgen werken de leerlingen zelf ook goed en er is 
een veilige en ontspannen sfeer. Een mooi compliment!  
 
Namens het team wens ik u een hele fijne en zonnige vakantie. 
 
Met een vriendelijke  groet, 
Boele Staal 
Teamleider Praktijkonderwijs 
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Uitstapje zuivelboerderij 
 
Op dinsdag 5 april en donderdag 7 april zijn we met onze leerlingen naar de zuivelboerderij Den 
Hartogh in Meedhuizen geweest. We gingen met z’n allen in groepjes op de fiets. Iedere groep onder 
leiding van een buddy. 
 

 
 
Er zijn zo’n 100 koeien op de boerderij en van een deel van de op de boerderij geproduceerde melk 
wordt er volgens een eeuwenoud recept al generaties lang boerenkaas gemaakt. 
 
Allereerst nemen we een kijkje in de schuur waar de koeien staan en mogen we helpen met het 
voeren van de koeien en het melk geven aan de kalfjes. Daarna krijgen we een diavoorstelling te zien 
over de geschiedenis van de boerderij en mogen we wat verschillende soorten kaas proeven. 
 
Achter de boerderij is de kaasmakerij waar we zien hoe de kaas wordt gemaakt.  
 

 
 
De boerderij heeft een eigen winkel waar een gedeelte van de kaas wordt verkocht. 
 
We hebben een erg leuke en leerzame dag gehad samen. 
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Snijcertificaat gehaald! 
 
Tijdens de grootkeukenlessen mogen leerlingen verschillende snijtechnieken oefenen.  
Als ze de technieken onder de knie hebben en dit kan door een paar maanden achter elkaar, iedere 
donderdag heel goed te oefenen in de grootkeuken, dan mogen ze ‘examen’ doen.  
De leerling(en) worden beoordeeld door dhr. Staal, als ze hebben laten zien dat ze de technieken 
beheersen dan hebben ze hun “snijcertificaat” verdiend. 
Hiermee vergroten onze leerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt in de richting Horeca. 
 
Patrick, van harte gefeliciteerd! 

 

 

 
Heerlijke soepen en fruithappen 
 
Al bijna een heel schooljaar lang maken onze leerlingen uit klas 5 iedere week heerlijke, gezonde 
soepen en fruithappen voor onze leerlingen en het personeel. 
Ze doen dit uitstekend en daar zijn we heel erg blij mee!  
Misschien dat we dit kunnen gaan uitbreiden met nog meer gezonde gerechten in de toekomst, wie 
weet! 
Hieronder een foto van twee van onze catering koks, er zijn er nog meer maar die staan er helaas 
niet bij.  
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Schoolkamp tweedejaars 

We gingen naar Hunzedal in Borger. 

 

Dag 1 

We kwamen aan en toen gingen we zwemmen. Daarna hebben we samen boodschappen gedaan en 
mocht iedereen zelf koken. Later in de avond gingen we naar het bos bij het hunebedcentrum en 
mevrouw Bloemen was bang en iedereen vond het leuk.  

 

Dag 2 

We werden wakker en toen gingen we ontbijten en daarna zwemmen en naar de winkel. Om twee 
uur naar Drouwenerzand en iedereen heeft heel veel gegeten. Daarna hadden we nog honger en 
hebben we nog pizza gegeten. 

Dag 3 

We werden wakker en we moesten ontbijten en daarna inpakken. We hebben super leuke dagen 
gehad en heel veel lol gehad en nu naar huis. 

Rickshairo en Lisanne  
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Schoolkamp derdejaars 

 

 

We zijn op 15, 16 en 17 juni op schoolkamp naar Witterzomer geweest. Op de heenweg zijn we naar 
Drouwenerzand geweest en daarna door naar Witterzomer. We hadden daar twee grote 
familiehuizen. We hebben meteen het park verkend en ’s avonds moesten we zelf koken. Later op de 
avond hebben we het douanespel gedaan. 

 

De tweede dag hebben we veel gezwommen in het zwembad. Een klein groepje is naar Assen 
geweest om te winkelen. ’s Avonds hebben we bingo gespeeld onder leiding van Shanty en Nino. Dat 
was erg lachen. 

De laatste dag, schoonmaken, opruimen en weer naar huis. 

Namens de derdejaars leerlingen en Gerson 
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Schoolkamp derde- en vierdejaars 

 

Op 6,7 en 8 juni zijn we met klas 3 / 4 op schoolkamp naar Witterzomer geweest. Op 6 juni 
vertrokken we 's morgens om 10.30 van school. Het beloofde een mooie, zonnige dag te worden. De 
groep had er zin in en de tassen waren volgeladen met versnaperingen. 
Na een tripje met de auto arriveerden we in Drouwenerzand waar de leerlingen zich naar hartelust 
konden vermaken in het park. Men kon zich in het pretpark vermaken in de achtbaan, de botsauto's 
en de vele andere attracties, tevens maakten de leerlingen gebruik van het vele eten dat men gratis 
kon opdienen de gehele dag in het park. Na een drukke middag werd er rond 4 uur besloten om het 
park te verlaten. 
 

 

 
De rit ging vervolgens door naar Witterzomer. Daar aangekomen werd er direct een duik genomen in 
het zwembad. Ook de glijbaan werd veelvuldig gebruikt. Het was gelukkig voor ons prachtig weer, 
daarom verbleven de meeste leerlingen ook de gehele avond in of rond het zwembad. Later op de 
avond werd er een spannende nachtwandeling gehouden bij Baggelhuizen, waarbij er af en toe een 
angstige gil klonk over het terrein. Na een wandeling van dik anderhalf uur werd er weer afgereisd 
naar ons complex. Eenmaal daar aangekomen bleef het nog lang onrustig.  
De volgende dag waren sommige  leerlingen al weer vroeg uit de veren om zich te vermaken bij het 
zwembad en andere  attracties op het park. 
Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan Assen. Hier werd al weken over gepraat  en naar 
uitgekeken door de leerlingen. 
Eenmaal daar aangekomen mochten de leerlingen het centrum vrij verkennen en shoppen, wat in 
goede smaak viel bij veel leerlingen. De één had wat kleding gekocht en de ander weer genoeg eten 
voor de komende nacht.  
's Avonds was er een programma waarbij een paar leerlingen een natte broek opliepen bij het 
hangen aan een kabelbaan die over het water hing. Dat was grote hilariteit, zo waren een aantal 
leerlingen compleet in het water gevallen. Na ongeveer 2uur ging men in natte kleding weer terug 
richting  Witterzomer.  
De volgende dag was er  's morgens nog wat tijd over voor vermaak op het park maar daarna moest 
er hard gewerkt worden aan de grote schoonmaak. 
Alle leerlingen hielpen ijverig mee om het huisje op tijd schoon achter te laten voor de controle 
door het  schoonmaakteam van Witterzomer. 
Vervolgens ging de rit weer huiswaarts richting Appingedam. 
 
Mentoren 
Henk Blijham  
Anja Noordhof. 
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Schoolkamp vijfde- en zesdejaars  

We zijn op kamp geweest naar Centerparcs in Dalen. Het was super leuk we hadden twee huisjes met 
jongens en één met meisjes. We konden zwemmen en gewoon een beetje doen wat we zelf wouden 
en dat vindt de jeugd leuk. 

 

We hadden niet echt veel verplichtingen of zo alleen boodschappen doen, maar dat was ook gezellig. 
Ik vond het zwemmen het leukste wat we konden doen en de mensen uit onze klas waren ook super 
gezellig dus dan maakt dat het ook weer leuker. 

 

’s Nachts hebben we film gekeken en spelletjes gedaan zoals bosspelletjes en zo. Het was het leukste 
kamp die ik in alle jaren heb gehad. Alleen wat ik niet zo leuk vond is dat we naar huis gingen maar ja 
dat moet ook gebeuren. Maar ja dat was het wel het was gewoon super leuk maar heb ik niet te 
vertellen dus ik zeg doen!!!!!  

Bente en Vera 
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Pro in beweging! 
 
Op zaterdag 25 juni liet het Praktijkonderwijs zich van haar sportieve kant zien tijdens de Stadsloop in 
Appingedam. Een aantal leerlingen, die hadden getraind onder leiding van mevrouw Hartjes en 
meneer Van Hassel, stond aan de start voor de loop over 5 kilometer.  
 
Uiteindelijk stonden 6 leerlingen en 3 docenten klaar voor deze uitdaging. En jawel, het lukte 
iedereen om heelhuids en met een voldaan gevoel de finish te halen. Meneer Van Hassel plakte er 
nog een extra rondje aan vast, terwijl mevrouw Hartjes en meneer Postema samen met Jeroen, 
Robin, Jardi, Jordy, Ruben en Patrick na 5 gelopen kilometers zich moe maar voldaan weer 
verzamelden. Nat van regen en zweet, maar wel met het gevoel dat het doel was gehaald! De één in 
een wat snellere tijd dan de ander, maar iedereen mocht zichzelf na afloop winnaar noemen!  
 
Complimenten aan de leerlingen die het Eemsdeltacollegeshirt op zo’n goede manier hebben laten 
zien!! 

 

 

Schoolfeest Pro 

Op donderdag 23 juni was het schoolfeest voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs en de 
schakelklassen. Het feest was geörganiseerd door het leerlingenpanel. Onze complimenten voor de 
organisatie. Het was een zeer geslaagde avond. 
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Schoolverlaters 

 

Op 28 juni 2016 was de laatste schooldag op het Eemsdeltacollege voor veel leerlingen van het 
Praktijkonderwijs een feit. 

We hebben deze dag de diplomering gehad van 26 leerlingen, waarvan er 20 daadwerkelijk aanwezig 
waren. De andere leerlingen kozen ervoor om hun diploma opgestuurd te krijgen, op zich jammer 
want we hebben er een leuke middag en avond van gemaakt. 
Waar anderen hun gala-avond hebben, hebben wij ons schoolverlatersfeest, gericht op de leerling. 
De ouders waren uitgenodigd voor het officiële gedeelte, maar nadat de ouders weg waren zijn wij 
ook vertrokken naar zoals op de uitnodiging vermeld stond… Elders... 
 
Dat elders  hield in naar de pizzeria en naar de film in Hoogezand.  Een Superavond. 
Lekker met elkaar weg, de laatste keer dat je elkaar in schoolverband ziet. Raar, maar toch ook  
nodig.  Spreidt de vleugels uit en ga datgene doen waar je aan toe bent! Een andere opleiding, 
werken, het maakt niet uit zolang je er zelf beter van wordt en zolang je jezelf maar aan het 
ontwikkelen bent. 
 
Wij wensen al onze schoolverlaters veel geluk in de toekomst! 
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Schoolreis naar Walibi 
 

 
We gingen met de bus naar Walibi. Het was heel mooi weer. 
We moesten wel een half uur wachten in de rij voordat we in een attractie konden, maar dat was 
niet erg. Om half zeven waren we weer bij school. 
Het was een heel gezellige dag. 
 
Mikail en Franklin 
 

 
 
 

Workshops vertraagde week 
 
In deze laatste week voor de vakantie zijn er verschillende workshops voor de leerlingen van het 
praktijkonderwijs en de schakelklassen. Er kon worden gekozen uit; visagie, looping (het maken van 
een filmpje met geluidseffecten), streetdance, rap, graffiti en stop motion (een korte film maken 
door het monteren van foto’s). 
 
Visagie 

 
 
Looping 
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Streetdance 

 
 
Rap 

 
 
Graffiti 

 
 
Stop Motion 

 
 
De professionele begeleiding van deze workshops wordt onder andere betaald van de Culturele 
Jongeren Pas waar jullie als ouders aan hebben meebetaald. 
 
Het was een ontzettend leuke dag! 
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Yarno klas 1/2 

 

 
     Wesly klas 1/2 

 

 

 

Wij wensen jullie allen een hele fijne en zonnige vakantie!  


