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Van de rector

Pasen =
God doet
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In de afgelopen weken is er samen met de leerlingen vanzelfsprekend ruimschoots aandacht geschonken aan het naderend Paasfeest, dit móeten ze namelijk weten. De boodschap die we hen meegaven was dat het niet gaat om wat wij doen, het gaat om wat Gód
doet.

O

p het Paasfeest nam God de regie,
want als Jezus niet was opgestaan,
dan was geloven een kwestie van
ons doen en laten gebleven. Dat Jezus is
opgestaan is een daad van God, Hij heeft
Hem opgewekt, Hij deed de aarde beven,
Hij stuurde een engel die de steen wegrolde, daar is niets van ons mensen bij. Als dit
vandaag de dag zou gebeuren, dan zou het
in een mum van tijd de wereld overgaan,
breaking news bij CNN, trending topic op
Twitter. Dit is nog steeds groot en goed
nieuws en daarom is het met uw kinderen
gedeeld.
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is opgehaald, maar zeker niet de enige. God
heeft daarmee ons samen met Hem uit
de dood opgewekt (Ef. 2). Dat is waar het
christelijk geloof om draait. Geen kwestie
van doen, maar het van God verwachten.
Het dagelijks doorvertellen van dat goede
nieuws is de kracht van het christelijk geloof
en daarmee ook van het christelijk onderwijs. Durft u op Gods daden te vertrouwen?
Ik wens u mede namens al mijn collega’s
gezegende Paasdagen toe.
A.J. van Heest, rector

Pasen = en nu wij ook
Jezus is de eerste die door God uit de dood
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Belangrijke data
Op bezoek bij Zorgcentrum Ten Anker
Sportmarathon
Personeel
Goethe examens op de PM
Kluisjescontrole
Leerlingen enthousiast over werken
in de zorg
Mediawijsheid Challenge
Skireis Zwitserland
Regioplan sterk onderwijs
Christchurch
Smakelijke afsluiting Masterclas
Muzkathlon Tanzania
Uitwisselingsweek Établissement Daniel
Gastles over Vis
Worldschool Event
Samen toekomst maken
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Belangrijke data
10 april

18 april

LOB: stage/beroepenorientatie M3
English Course (PO-leerlingen)

Girlsday
Themadag H12
Inleveren examendossier M4/H5/V6

11 april
Cultuurclub: expositie
LOB: stage/beroepenorientatie M3

19 april t/m 5 mei

12 april

6 mei t/m 10 meii

LOB: stage/beroepenorientatie M3
Examentraining M4

Diverse buitenlandse excursies

Vakantie

8 mei
15 april
Examentraining V6/H5

Excursie Neeltje Jans KB1
Excursie V1
English Course (PO-leerlingen)

16 april
Examenuitje M4
Sport: mountainbiken
Presentaties: ondernemers in de dop – H4
Bedrijfseconomie

17 april
Examentraining M4
Uitreiking examendossier M4/H5/V6
Examenvoorlichting M4/H5/V6

9 mei t/m 22 mei
Centrale Examens M4/H5/V6

3 juli
14.00 uur diploma-uitreiking V6
19.30 uur diploma-uitreiking H5

4 juli
14.00 uur diploma-uitreiking M4
19.30 uur diploma-uitreiking B4+K4

Excursie Mavo-2

Op bezoek bij
Zorgcentrum Ten Anker
De gemiddelde leeftijd in Ten
Anker in Tholen was op een
dinsdagochtend in maart aanzienlijk lager dan normaal.
Veertig mavo-2-leerlingen waren op bezoek om te leren over
hun baanmogelijkheden in de
zorg. Ieder jaar organiseert de
PM activiteiten voor leerlingen
om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.
Bron Eendrachtbode
Aan het einde van morgen, na diverse presentaties en workshops, steken negen van
de veertig leerlingen hun hand op. Of ze wel
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eens nagedacht hebben over een baan in de
zorg. Een paar uur eerder stak slechts één
meisje haar hand op. Een geslaagde ochtend
dus!
Techniek
De jeugd maakte kennis met diverse disciplines binnen de muren van Ten Anker. Hoewel
er al snel aan het verzorgen van ouderen
gedacht wordt, zijn er meer functies nodig.
Er zijn ook mensen voor de techniek, ICT en
in de keuken nodig. Deze ochtend zijn er vijf
workshops in het gebouw. De jeugd leert
over de dagbesteding voor dementerende
bewoners, het werk van de bewegingsconsulenten en dat in de keuken. Jongeren ervaren hoe het is om vervoerd te worden met
een traplift of voortgeduwd te worden. Ook
hebben ze elkaar gevoerd. Dat viel nog niet
mee…
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Inzamelingsactie

Sportmarathon
Softballen, fitness, volleyballen tegen de leraren en in
de stromende regen op het strand sporten. Het is een
greep uit de activiteiten van de nachtelijke sportmarathon van 14 leerlingen van de PM. Met de actie hebben
ze geld ingezameld voor Hospice Kaaskenshuis, waar
docent Kees Fraanje de laatste periode van zijn leven
liefdevol is verzorgd.
Bron Eilandennieuws

K

ees Fraanje uit Bruinisse was een
bekend gezicht op de PM. Na zijn
pensionering miste hij de leerlin-

gen en kwam hij terug als vrijwilliger. Veel
leerlingen kennen hem omdat hij met zijn
scootmobiel door de gangen reed, waarbij
hij indien nodig gebruik maakte van zijn
toeter. Op 3 maart is hij overleden.
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Hartverwarmend
Woensdag 20 maart hebben de leerlingen
het opgehaalde bedrag van 1500 euro
overhandigd aan de coördinator van het
hospice in Zierikzee. “Wow, wat een bedrag.
Ik vind het echt hartverwarmend dat jonge
mensen zich inzetten voor ons hospice.
De aanleiding is triest. Het geld gaan we
gebruiken om de badkamers te vernieuwen,

daar hopen we dit jaar mee te starten.” In
het Kaaskenshuis zijn er vier kamers, naast
een paar professionals is er een ploeg van
50 zorgvrijwilligers actief. Omdat de subsidie lang niet toereikend is, zijn er donaties
nodig om het werk te kunnen doen.
Spierpijn
De deelnemers aan de sportmarathon
zitten allemaal in de sportklas. Emma Brand
vertelt dat ze van vrijdagmiddag 16.00 uur
tot zaterdagmorgen 6.30 uur onafgebroken
hebben gesport. “Het leukste vond ik dat
we ‘s nachts hebben gevolleybald tegen een
groep docenten. Echt gaaf dat die ‘s nachts
zijn gekomen. Al waren ze helaas wel iets te
sterk voor ons…”. “Maar,” zeggen twee van
de leerlingen: “Ik zou het zo weer doen.”
Docent Huising glimlacht: “Ik weet niet of
de docenten dat aan kunnen.” Sporthal
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De Staver heeft gratis de bowlingbaan ter
beschikking gesteld. En ook bij Budgetfit
mochten de leerlingen zich uitleven, daar
hebben ze onder andere aan poweryoga
gedaan. “Mooi dat bedrijven op die manier
de actie van de leerlingen hebben gesponsord.”
Warm en innemend
De coördinator van het Kaaskenshuis
vertelt dat Fraanje een warm en innemend
persoon was. De actie van de leerlingen onderstreept de waardering voor de bevlogen
docent.
.
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Personeel
Zieke collega’s
Nog steeds missen we de collega’s de heer A. den Hoed, A.W. Roodnat en A.T.
van Wijk als gevolg van ziekte. Helaas zijn ze nog niet in staat om hun taken
weer te vervullen, we hopen dat het verdere herstel (voor)spoedig verloopt.
Geboren
In het jonge gezin van collega G.J. Lodder werd op 29 maart een dochtertje
(Nila) geboren. Alles gaat goed met Nila en haar moeder. We wensen hen een
mooie toekomst toe met z’n drietjes.

O

p 3 maart jl. overleed na een ernstige ziekte onze collega Kees Fraanje.
Vrijdag 8 maart hebben we afscheid van hem genomen in de rouwdienst op
school, samen met al de collega’s en zijn leerlingen. Het was een indrukwekkend en waardig afscheid. De zoon van collega Fraanje verwoordde daarvoor zijn
dank als volgt: “De school en al haar mensen van leerling tot bestuur, ze leefden mee.
Mijn vader en wij als gezin waren telkens weer verwonderd over de grote hoeveelheid warme berichten en steunbetuigingen. Werkelijk honderden kaartjes, mailtjes
en berichtjes op Facebook mochten we ontvangen. We zijn deze ook altijd blijven
voorlezen aan mijn vader. Misschien klinkt het vreemd maar we ervaarden het als
beschermende armen en troostende schouders om ons heen.”

Nila Lodder
Jubileum
Mw. G.J. Klippel (docent Nederlands) en mw. L.L.B. Wisse (docent Frans)
hebben in de afgelopen periode herdacht dat ze 12½ jaar op de PM/in het onderwijs werken. Natuurlijk hebben we hen daarmee gelukgewenst en de wens
uitgesproken dat ze nog lang deel mogen uitmaken van onze collega-kring.
Geslaagd
Mw. J.A. Janse behaalde de 1e-graads bevoegdheid voor het vak Engels en
mw. J.A. Koster mag zich inmiddels informatiespecialist noemen. We hopen
dat de beide dames hun deskundigheid nog lang dienstbaar kunnen maken
aan de PM.
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Jerre
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Examen

Goethe
examens
op de PM
Donderdag 11 oktober werd het lokale schrijverstalent
van Goeree-Overflakkee in het zonnetje gezet door
Rabobank Het Haringvliet en de gemeente Goeree-Overflakkee.
Door: G.N. de Vries

D

it cursusjaar hebben 10 leerlingen
van de Prins Maurits ervoor gekozen om een Goethe Certificaat te
halen. Dit certificaat kun je halen als je in de
eindexamenklas zit en Duits als examenvak
gekozen hebt.
Extra certificaat
De leerlingen doen examen in de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken
op het bij hen passende niveau. Een extra

certificaat naast een diploma staat goed op
je CV. Je hebt dan immers iets extra’s naast
je gewone schoolloopbaan gedaan. Op 8
maart hebben de leerlingen het schriftelijk
deel gemaakt, wat best even hard werken
was. En op zaterdag 23 maart hebben de
leerlingen het spreekvaardigheid gedeelte
gedaan. Voor het laatste onderdeel zijn alle
leerlingen geslaagd en daar mogen ze trots
op zijn. De uitslag van het schriftelijk deel
krijgen de leerlingen later terug omdat dat
nog door een tweede corrector wordt nagekeken. In juni horen we daar de scores van.

Check

Kluisjescontrole
Op maandag 18 maart zijn op
alle scholen voor voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee
de leerlingkluisjes gecontroleerd.
Door A.J. van Heest

D
10

at onderzoek heeft op de PM gelukkig niets opgeleverd, dat wil
zeggen, er is niets gevonden. Het

Thuisinfo April 2019

betreft een serieus onderzoek en dat is niet
voor niks. Nog steeds is er sprake van zorgwekkend gebruik van verslavende middelen
in onze regio. Denk alstublieft niet direct:
“Dat doet mijn zoon of dochter niet!”, want
dan zou u best eens van een kouwe kermis
thuis kunnen komen. Ga in gesprek over dit
onderwerp, zorg dat u weet waar uw kinderen hun vrije tijd doorbrengen etc. Tijdens
het onderzoek sloeg de drugshond aan op
een paar kluisjes die kennelijk een wietgeurverspreiden.
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Week van de zorg

Leerlingen enthousiast
over werken in de zorg

en dachten na over wat het hebben van
een interactief dier kan betekenen voor een
bewoner met dementie.

Ebbe en Vloed kreeg in het kader van de week van Zorg en Welzijn
woensdag 13 maart dertig leerlingen van de PM op bezoek. Deze 2e
klas vmbo-leerlingen gaan een studierichting kiezen en hebben aangegeven interesse te hebben in de sector Zorg en Welzijn. CuraMare
locatie Ebbe en Vloed verwelkomde de leerlingen. Na een introductie
waarbij uitgelegd werd wie er wonen en werken in Ebbe en Vloed
was het tijd om zelf aan de slag te gaan.
Door P.N. Brandwijk

I

n een carrousel van 4 rondes stond
beleven centraal. Leerlingen kregen een
rondleiding door Ebbe en Vloed; waar
kun je wat vinden en hoe ziet een zusterspost er eigenlijk uit? Ze assisteerden de beweegagoog tijdens de activiteit bewegen en
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de vrijwilligers bij het halen en brengen van
de bewoners. Ze maakten kennis met materialen uit de Zorg en Welzijn sector, zoals
de Belevenistafel en de Qwiekup. Maar ook
werd er geproefd van verdikkingsmiddel en
Nutridrink, een tillift bediend en een rondje
gereden met een rolstoel. Ze ervoeren hoe
een interactieve hond op aanraking reageert

Mooi werk
Aan het einde van de middag gingen de
leerlingen met een tas vol informatie en
een hoofd vol nieuwe ervaringen naar huis.
Een veel gehoorde opmerking; “Dit is best
leuk!”. Wie weet gaan een aantal van deze
leerlingen in de toekomst als nieuwe medewerkers bij CuraMare aan de slag!
Open Dag Ziekenhuis en Cura Mare
Zaterdag 16 maart openden het Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis en woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh hun deuren tijdens
de Open Dag in het kader van de landelijke
Week Zorg en Welzijn. Ruim 4.800 bezoekers, van jong tot oud, hebben ervaren
en ontdekt wat het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis en CuraMare thuis- en ouderenzorg en CuraMare Behandeling allemaal te
bieden hebben.
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Woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh
CuraMare biedt op een liefdevolle en comfortabele manier zorg. De rondleidingen in
de behandelruimtes, de woongroepen en de
appartementen waren in trek bij potentiële
bewoners en hun familie. Bezoekers hebben
een goede indruk gekregen van wonen
en welzijn, werken en leren, thuiszorg en
behandeling. De leerlingen van CSG Prins
Maurits hebben zich ontzettend ingespannen en het entertainment verzorgd
voor jong en oud: een online quiz, bingo,
cupcakes versieren en t-shirts beschilderen.
Wat een mooie samenwerking
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Wedstrijd

Mediawijsheid
Challenge
Vanuit Driestar Educatief was er de mogelijkheid om
als brugklas mee te doen met de Mediawijsheid Challenge. Alle mavo-brugklassen deden hieraan mee.

Foto’s: Reformatorisch Dagblad

Door J.W. Hanzen

T

ijdens 5 mentorlessen konden de
leerlingen punten verdienen door
allerlei vragen te beantwoorden. Na
de 5 lessen werd bekend welke 3 klassen uit
Nederland naar Apeldoorn mochten voor
de finale. Klas M1b hoorde bij een van die 3
klassen. Op donderdag 28 maart gingen zij
naar het hoofdkantoor van het RD om daar
de finale te spelen. Die dag bestond uit
allerlei opdrachten. Zo moesten ze een vlog
maken, een krantenpagina in elkaar zetten,
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het journaal presenteren, een hoofdredacteur interviewen en een kahoot quiz
spelen. De leerlingen deden hun uiterste
best om zo goed mogelijk te presteren. De
hoofdredacteur was zeer onder de indruk
van het interview en de krantenpagina
zag er geweldig uit. Op het einde van de
dag werd de winnaar bekend gemaakt en
eindigde M1b op de 2e plaats. Een keurige
prestatie. De leerlingen hebben genoten
en als mentor ben je dan toch wel trots op
je klas!

Skireis Zwitserland
Maandenlang keken we hiernaar uit: de skireis naar Zwitserland! Op maandagochtend
in de voorjaarsvakantie vertrokken we héél vroeg vanuit
Middelharnis. Met een aantal
stops onderweg kwamen we, na
een goede reis, in Schüpfheim
aan.
Door mevr. J.J. de Nooijer
Nadat we onze spullen hadden uitgepakt
was er tijd voor spelletjes, kennismaken
met de Skilandcrew en natuurlijk de ski- en
snowboardmaterialen afstellen en schoenen passen. Na een goede nachtrust stond
er de volgende dag een lekker ontbijt klaar.
Daarna wilden we zo snel mogelijk de berg
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op, want het was die dag heerlijk zonnig!
Met een fijne buschauffeur die ons overal
naar toe bracht moesten we ongeveer 20
minuutjes rijden naar Sörenberg, richting
de pistes. Een aantal leerlingen had nog
nooit gesnowboard of geskied in de Alpen,
dus veel leerlingen keken hun ogen uit.
Wow, wat prachtig is het hier! ‘s Avonds
was er elke keer een heerlijke maaltijd,
daarna tijd om te relaxen in de vorm van
een spel, kampvuur of bonte avond en
natuurlijk moest er ook wat corvee gedaan
worden...
We hebben 3 prachtige zonnige dagen
gehad in de sneeuw. Op de laatste skidag
was het erg koud en viel er veel sneeuw,
maar dat weerhield leerlingen er niet van
om tóch van de piste af te gaan. Leerlingen
hebben deze week hun grenzen verlegd,
nieuwe vriendschappen gesloten en
genoten van de prachtige natuur! Jongens
en meiden, wat een supergave week!!! (Wie
gaan er volgend jaar mee?)
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Subsidieaanvraag

Reis

Regioplan
sterk
onderwijs

Christchurch
English Experience Week van 11 t/m 15 maart 2019.
Een foto-impressie.

Donderdagmiddag 21 maart werd in het gebouw van
de RGO-vmbo aan de Schoolstraat 11 in Middelharnis
de subsidieaanvraag voor het "Regioplan Sterk Techniekonderwijs" getekend door vertegenwoordigers van
de participerende partijen.
Door: P.N. Brandwijk

M

et deze aanvraag hoopt de regio een maximale subsidie van
€ 3,7 miljoen te ontvangen voor
het realiseren van sterk techniekonderwijs
in de periode 2020-2023. € 2 miljoen hiervan zal ten goede komen aan de ontwikkeling van het techniekonderwijs voor Goeree-Overflakkee. Voor de Hoeksche Waard
zal er € 1,7 miljoen beschikbaar komen.
Omdat in 2020-2021 de Beroepscampus in
Middelharnis gerealiseerd wordt, zal er op
het eiland flink geïnvesteerd worden in:
• meer technieklessen en promotie van
techniek bij scholen voor PO en VO;
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•

•

•

grondige vernieuwing van de vmbotechniekopleidingen en toepassing van
innovatieve technieken in de komende
jaren;
versterking doorlopende leerlijnen
vmbo-mbo voor de technische opleidingen in Middelharnis;
een intensieve samenwerking met bedrijven in de regio. Deelnemers in dit Regioplan zijn: de gemeente GoereeOverflakkee, RGO Middelharnis en 		
CSG Prins Maurits, het Techniek College Rotterdam, Bouwmensen Zuid-West
en de Federatie van ondernemers op
Goeree-Overflakkee en betrokken
bedrijven buiten G-O.
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Masterclass groep 8 met VWO

Smakelijke afsluiting
masterclass
Hoeveel vet bevat light chips? Zijn zoetstoffen een gezond
alternatief voor suiker? Welke invloed heeft kleur op je
smaak? Hoe gezond zijn vleesvervangers? Deze en vele
andere vragen onderzochten groep 8-leerlingen tijdens de
'masterclass' 2018-2019, samen met V5-leerlingen van de
school.

van hun onderzoeksvragen aan ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Door: M.J.S. van Dijke - Droogers
Vrijdag 22 maart jl. presenteerden maar
liefst 46 groep 8-leerlingen de uitkomsten
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Onderzoeksteams
De afgelopen maanden werkten de kinderen in onderzoekteams gedurende twaalf
bijeenkomsten aan hun specifieke onderzoeksvraag. Hierbij leerden ze basisvaardigheden als informatie zoeken op internet,
schrijven van een onderzoeksrapport,
werken met Word en Excel, tips en tricks bij
presenteren en bij gebruik van PowerPoint.
Maar ook het ontwikkelen, afnemen en
analyseren van een enquête en het uitvoeren van een praktische opdracht kwamen
aan bod. Zo werden proefjes uitgevoerd

om de werking van gist te begrijpen en bezochten leerlingen het
‘Van Weel-Bethesda ziekenhuis’ te Dirksland in het kader van het
gebruik van een voedings-app.
Certificaat en complimenten
Na afloop van de presentaties ontvingen de kinderen een
certificaat èn de complimenten, van hun eigen begeleider.
Het mooie van dit traject is dat kinderen van de basisschool alvast in contact komen met een andere manier
van leren, zoals dat vooral in het vwo gebeurt. En ze
zijn een middagje uit de eigen groep om op de PM
onderzoek te doen en samen te werken met andere
kinderen!
Sociale vaardigheden
Leerlingen uit klas V5 leren zo om zelf een onderzoek op te zetten en te begeleiden, maar ook
sociale vaardigheden zoals kinderen helpen,
begeleiden, motiveren. En ze leren
zelf les te geven! Kortom; een mooie
manier van onderwijs waarbij kinderen
van de basisschool èn oudere leerlingen van het voortgezet onderwijs met
elkaar en van elkaar leren.
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Voor het goede doel

Muskathlon Tanzania
In oktober van dit jaar (hopelijk ben ik dan
geslaagd en zit ik op het CIOS :)) ga ik een
halve marathon hardlopen voor Compassion
in Tanzania.

snikhete zon stenen hakken. Als ze in het
sponsorprogramma van Compassion komen, hoeven ze dit niet meer te doen. Ze
gaan dan naar school, sporten, krijgen eten
en medicijnen en leren hoe je jezelf goed
moet verzorgen. Ook leren ze over Jezus.
De bedoeling is dat iedere deelnemer van
te voren € 10.000,- ophaalt voor Compassion. Ik zit nu al op meer dan € 5.000,-. Als
iemand een sponsorkindje van Compassion
wil sponsoren telt dit op mijn ‘teller’ mee
voor € 1.000,- dus het is fijn als mensen dit
willen doen. Dit kost ongeveer € 1,- per dag.

Door Jiska van Gurp

I

k vind het leuk om te sporten en mooi
om arme kinderen te helpen. Wij zijn
hartstikke rijk en die kinderen daar
moeten bijvoorbeeld de hele dag eten zoeken op een vuilnisbelt of de hele dag in de
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Je kan mij sponsoren met een eenmalige
donatie of via het sponsoren van een kindje. Dit kan via deze pagina: Jiska van Gurp.
Via ‘doneer aan Jiska’ kun je meteen geld
overmaken of je kunt aangeven een kindje te willen sponsoren (dan graag wel mijn
naam vermelden zodat dit ook op mijn teller
wordt bijgeschreven).

Internationalisering

Uitwisselingsweek
met leerlingen
Établissement Daniel
Van 18 t/m 22 maart jl. is een
grote groep leerlingen van Établissement Daniel (onze christelijke partnerschool uit de
Elzas, Frankrijk) bij leerlingen
van onze school op bezoek geweest.
Door: P.G.W. Kieviet - Koote
Maandagochtend vroeg zijn we naar Amsterdam gegaan om de Franse leerlingen op
te halen. Daar hebben we een rondvaart gedaan in de grachten en hebben we het Anne
Frankhuis bezocht. Dit sloot tevens mooi
aan bij het thema van deze week ‘vriendThuisinfo April 2019

schap’. Hier hebben de leerlingen verder
aan gewerkt in groepen. Onderwerpen die
o.a. aan bod zijn gekomen zijn ‘bijzondere
vriendschappen in de Bijbel en in de politiek’. Op vrijdag hebben ze hun bevindingen
gepresenteerd aan een groep leerlingen en
een aantal ouders.
Naast het werken aan het thema is er ook
een bezoek gebracht aan het strand en aan
Zierikzee. Verder hebben ze een fotopuzzeltocht gedaan in Middelharnis, wat soms
hele grappige foto’s opleverde. Ik denk dat
er zowel door de Nederlandse leerlingen als
door de Franse leerlingen veel geleerd is.
Niet alleen qua communicatie in een vreemde taal, maar ook wat betreft het delen van
het christelijk geloof.
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Onderwijs

Gastles over vis
Maandag 26 maart hadden we bij Praktijk Leren (Zorg en Welzijn Voeding) een
gastles over vis, die gevangen wordt door
de vissers van Goeree-Overflakkee en verwerkt in Stellendam.
Door G. Karssies-van Houwelingen
en oud-vissersman, Jaap Tanis heeft
de verhalen verteld en we hebben
uitleg gekregen hoe het toegaat op
zo’n boot. Een filmpje liet het verschil zien
tussen het vissen op de bodem, het omwoe-

E

allerlei reststukken witvis, zoals kabeljauw,
wijting, heek, schelvis en koolvis.Met hulp
van twee chefs van restaurant TWINS aan
de Grevelingen hebben de leerlingen van
PRO en onderbouw VMBO een vispakketje
gemaakt met na afloop voor velen een verrassende proeverij.

len en het pulsvissen. Verschillende vissen
waren meegebracht en konden bekeken
worden. Het is duidelijk dat kibbeling geen
vissoort is, maar vaak gemaakt wordt van

Bij de vis en de visverwerking in Stellendam is (vakantie)werk voor alle niveaus
van de leerlingen.

Presentatie

Worldschool Event
Begin maart waren 35 leerlingen van de PM aanwezig op
het Worldschool Event op het
Ashram college in Alphen aan
den Rijn. De dag begon met
een openingstoespraak van de
burgemeester van Alphen, mevrouw Spies, voormalig minister.
Door K.A. de Vries

N

a een daverend Afrikaans muzikaal
opwarmertje was het tijd om de
handen uit de mouwen te steken.
Vijftien VWO-5-NLT leerlingen gaven voor
een panel van deskundigen hun prestaties
over het ontwerpen van allerlei producten
en oplossingen voor wateropvang en irriga-
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tie in Burkina Faso en Ghana. Er werden kritische vragen gesteld, in het Engels, die zij zo
goed mogelijk beantwoordden. Daarnaast
waren in andere zalen groepjes van totaal
achttien X-5 leerlingen uit VWO-4 bezig hun
presentaties over allerlei onderwerpen in
relatie tot ontwikkelingssamenwerking te
presenteren aan hun opdrachtgevers.
Na afloop kon met de opdrachtgevers over
concrete toepassingen worden doorgepraat. Dit jaar was er tevens een Havo-5
PWS groep actief, die zich heeft bezig gehouden met de verwerking van Karité boter
tot een verkoopbaar product voor de Europese markt. Na een afscheidspraatje van
de Worldschool-directeur konden we weer
huiswaarts keren. Was het op de heenweg
nog aanmerkelijk stil in de bus, op de terugweg bemerkte onze chauffeur een duidelijk
opgelucht, ietwat rumoeriger publiek.
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VMBO

Samen toekomst maken
Ruim 200 schoolleiders en docenten waren woensdag
13 maart 2019 bij de nieuwe vmbo-conferentie in Den
Bosch. Deze conferentie is een unieke samenwerking
van Stichting Platforms VMBO, Platform-TL, VOraad en Sardes.

Door P.N. Brandwijk

T

ijdens deze dag stond het thema
samenwerken centraal. Deelnemers
volgden lezingen en workshops en
konden kennis maken met inspirerende
scholen als het gaat om samenwerken in
bijv. het kader van LOB, Passend Onderwijs,
leerlingparticipatie of de Nieuwe Leerweg.
En, wat blijkt als het gaat om

24

- de eigen regionale omgeving kennen
- het samenwerking en netwerken
- het schoolteam en de samenwerking,
dan is CSG Prins Maurits een landelijk
schoolvoorbeeld. Voor deze conferentie
was de PM dan ook uitgenodigd om twee
lezingen te verzorgen over het samenwerken in de regio, waardoor leerlingen kunnen
leren in en van de praktijk.

Bijdrage in de regio
Want binnen het vmbo je ontwikkelen
tot een uitstekende vakman doe je niet
alleen op school. Dit vraagt om leren in een
realistische context. Vanaf klas 1 volgen
leerlingen zowel binnen als buiten de school
onderwijs in een realistische context, binnen de profielen zorg en welzijn, techniek,
groen of economie. Naast het verrichten
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van opdrachten en het oriënteren in de
praktijk, leveren leerlingen ook een bijdrage
in de regio. Er wordt intensief samengewerkt met ruim 300 bedrijven, instellingen
en maatschappelijke organisaties in de regio. Hiervoor werkt de PM zowel bestuurlijk
als uitvoerend samen in de triple-helix van
ondernemers, overheid en onderwijs.
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