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Van 28 januari t/m 7 februari heb ik met collega
A.C.M. Klippel en 6 leerlingen uit vwo-5 een bezoek
gebracht aan India.

H

et persoonlijke doel van de reis
was een bijdrage leveren aan de
opstart van een langdurig contact
tussen de PM en de VEDA-SCHOOL in Chilakaluripet. Het was al met al een indrukwekkende reis die alle verwachtingen te boven
ging.
Het doet je weer eens beseffen dat wij op
dit stukje van de wereld ongelooflijk bevoorrecht zijn. Desondanks heb ik tijdens
het bezoek aan de VEDA-scholen daar ook
dingen gezien die hoopgevend zijn: heel
gemotiveerde leerlingen die als geen ander
beseffen dat onderwijs de enige manier is
om een stap te zetten uit de misère waarin
ze verkeren. “Onderwijs is het machtigste
wapen dat je kan gebruiken om de wereld te

veranderen.” (Citaat Nelson Mandela). Naast
alle ellende die we gezien hebben, was dat
een teken van hoop en ook een reden voor
reflectie. Ik zie hier zoveel leerlingen die wat
dat betreft een voorbeeld kunnen nemen
aan deze kinderen. Nederlandse kinderen
zijn volgens de statistieken de gelukkigste
kinderen van de wereld, maar tegelijkertijd
het minst gemotiveerd voor onderwijs.
Kennelijk is er diepe armoede voor nodig om
de Bijbelse wijsheid uit Spreuken 16 ten volle te kunnen beseffen: “Hoeveel beter is het
wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is
inzicht te verkiezen boven zilver.”
A.J. van Heest
voorzitter College van Bestuur
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Belangrijke data
19 februari
Inleveren PWS H5/V6
Avond met de kerken/
vormingscommissie/ouderpanel
20 februari
Presentaties PWS
24-28 februari
Voorjaarsvakantie
24-29 februari
Skireis klas 4

9-16 maart
Internationalisering:
bezoek uit Hongarije
10 maart
Project M3
12 maart
Project PWS-avond H5/V6
17 maart
Rapportvergadering, leerlingen vrij

3 maart
Vergadering MR

18 maart
Kennismakingsdag nieuwe vmbobrugklasleerlingen
Themadag H4

4 maart
Ontwikkeldag, leerlingen vrij

19 en 23 maart
Contactavond

6 maart
Goethe schriftelijk examen
9 maart
Excursie ak/sk/na M3
9-11 maart
Afname kanjertesten
9-13 maart
CELC Christchurch
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19 maart
Kangoeroewedstrijd
Excursie Z&W M2

Programma

ANWB Streetwise
next level
De 3e week van januari jl. heeft
de ANWB onze school bezocht
met een interactief en opvallend verkeersprogramma voor
alle leerlingen uit de 1e t/m 3e
klas.

ANWB Verkeersbus: In en om de opvallende Verkeersbus volgden de leerlingen uit de
2e klassen 5 verschillende workshops. Hierbij stond zelf ervaren/beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding
centraal.
Virtual Reality: Door middel van Virtual Reality werden de leerlingen uit de 3e klas op

Door A.J. Vink
Het programma bestond uit drie onderdelen:
Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ Een

20-21 maart
Nachtmarathon BSM
Goethe mondeling examen

interactieve workshop voor de 1e klassen met

23 maart
Start CPE beeldende vakken M4

flectie. Per tweetal werkten de leerlingen op

vragen en stellingen over verkeer, ethische
verkeersdilemma’s, persoonlijke verhalen en
confronterende beelden, gericht op zelfreeen tablet waardoor het eigentijds en interactief was.
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de plek van de andere bestuurders gezet. Zo
‘werden’ zij bijvoorbeeld een buschauffeur,
vrachtwagenchauffeur of een automobilist.
Op deze manier zagen zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en werden zij
geconfronteerd met hun eigen gedrag in het
verkeer.
Het programma werd door de leerlingen met
Jerre
veel enthousiasme gevolgd en hopelijk is het

voor hen hiermee weer een stukje veiliger in
het verkeer geworden.
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Personeel
Jubileum
In de afgelopen periode waren de heren P. Bechthum, J.L. van den Houten en K.A. de Vries 12½ jaar werkzaam op de PM. We zijn blij met de
trouw van deze collega’s en hopen dat ze nog heel lang bij ons kunnen
blijven werken.

Graag stellen wij onze nieuwe collega’s aan u voor:

Geboren
Op 7 januari is Hannah Tanis geboren, dochter van onze pedagogisch
medewerker mevrouw L. Tanis- de Wit en haar man. Op 19 januari werd
Eva geboren als eerste kindje in het gezin van mevrouw A. van der
Maas-Poppe en op 22 januari zag Teijl Krijgsman het levenslicht in het
gezin van collega P. Krijgsman.

Dhr. J. van der Have
(docentondersteuner)

Mw. J. Joziasse
(docent)

Ziek
Tot onze spijt is een aantal collega’s langdurig ziek en afwezig: mevrouw
D. van Haaften-van Duijn herstelt van de gevolgen van een aanrijding
waarbij haar enkel ernstig gebroken bleek. Mevrouw A. de Vlieger-van
den Bos moest een chirurgische ingreep ondergaan die de nodige weken van herstel vergen. Mevrouw. A.J. Tanis-van Erkelens is gelukkig
weer terug op het werk na een knie-operatie.

En de kinderen van onze collega’s:

Afscheid
Onze oud-collega F. Huisman heeft ons tijdens de ziekteperiode van
collega A.T. van Wijk fantastisch geholpen met de vervanging van de
lessen. Op vrijdag 20 februari jl. hebben we hem de hand gedrukt en
scheiden onze wegen zich weer, omdat de heer Van Wijk weer alle lessen geeft. We zijn blij met het laatste en heel dankbaar voor de bereidheid van de heer Huisman om ons en de leerlingen heel deskundig uit de
brand te helpen.

Hannah de Wit

Nieuwe collega’s
Onze gelederen zijn weer versterkt met twee nieuwe collega’s. Mevrouw J. Joziasse is op 3 februari begonnen als docent en de heer J. van
der Have gaat per 1 maart aan de slag als docentondersteuner bij het
praktijkleren. Wij wensen de collega’s heel veel genoegen toe bij het
werken op de PM.
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Eva van der Maas

Teijl Krijgsman
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Voorlichting

Onderwijs- en
beroepenmarkt
De onderwijs- en beroepenmarkt van 4 februari was een
groot succes. Zo’n 60 bedrijven uit de regio en 30 onderwijsinstellingen (tot en met de Universiteit Twente!) presenteerden zich voor honderden RGO- en PM-leerlingen
(en hun ouders) uit vmbo/mavo 2, havo 4 en vwo 5.
Door: A.J. Kastelein

en door de Gemeente Goeree-Overflakkee.

D

Het bedrijfsleven was ruim vertegenwoordigd en gaf aan op welk niveau (mbo/havo of
universitair) werknemers worden gezocht.
Ook mbo, hbo en universitaire opleidingen
gaven inzicht in hun onderwijsprogramma.
Voor veel leerlingen is deze markt een

e markt, die in deze vorm voor de
tweede keer werd gehouden en
verdeeld was over beide scholen,
werd georganiseerd door de samenwerkende decanen van de Prins Maurits en de RGO

eyeopener: ze konden in gesprek gaan met
voorlichters en kregen een overzicht van het
brede scala aan bedrijven en scholen.
Wethouder Feller, die namens de Gemeente
Goeree-Overflakkee de deelnemers bedankte, sprak dan ook zijn waardering uit voor de
inspanningen die door de organisatoren (de
“drie O’s”: Onderwijs, Ondernemers en Overheid) zijn gepleegd om de leerlingen een juiste vervolgopleiding te laten kiezen.

Storytelling

Ontwikkelingen
VMBO

Breng alvast een bezoekje aan de
virtuele beroepscampus, klik hier.

De huidige leerlingen vmbo 1, gaan iets unieks meemaken! Voor het eerst in de geschiedenis kunnen zij
op de PM een diploma behalen in alle beroepsgerichte
profielen in de bovenbouw:
Door: P.N. Brandwijk

V Bouwen, Wonen en Interieur
V Groen
V Produceren, Installeren en Energie
V Dienstverlening en Producten
V Horeca, Bakkerij en Recreatie
V Zorg en Welzijn
V Economie en Ondernemen
V Mobiliteit en Transport
Door de unieke samenwerking met de RGO
in de Beroepscampus, kunnen leerlingen alle
lessen blijven volgen op de PM. De prakti-
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sche profieloriëntatie (PPO) en het beroepsgerichte profielvak worden op de Beroepscampus gevolgd, samen met leerlingen van
RGO. Zijn hier vragen over, neem dan contact op met de brugklascoördinatoren J.W.
Hanzen jw.hanzen@csgpm.nl of D.P. Huising
dp.huising@csgpm.nl

Start van de bouw
De start van de bouw was een symbolisch
moment waarbij gezamenlijk de aftrap werd
gegeven voor aannemer Vaessen om te starten met de bouw. ‘Samen’ was ook de rode
draad in de toespraak van wethouder Peter

Feller: “Dit project komt tot stand door een
unieke samenwerking tussen de 3 O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Om de complexe vraagstukken in deze tijd het hoofd te
kunnen bieden, moeten partijen ook steeds
meer samenwerken: we hebben elkaar hard
nodig! Samen maken we een succes van de
Beroepscampus, voor Goeree-Overflakkee!”
Inmiddels is de bouw van de Beroepscampus
in volle gang.
Planning Beroepscampus
De bouw en ontwikkeling van de Beroepscampus vindt in twee fasen plaats. Allereerst
zal op het terrein naast de huidige RGO vmbo
aan de Langeweg het gedeelte ‘Nieuwbouw
Zuid’ gerealiseerd worden. Naar dit gedeelte
van de campus verhuizen RGO vmbo (locatie
Schoolstraat), Albeda (de locaties Middel-
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harnis en Oude-Tonge) en Techniekcollege
Rotterdam. Zoals het er nu naar uitziet zal de
ingebruikname van Nieuwbouw Zuid begin
2021 plaatsvinden. Nadat Nieuwbouw Zuid
gerealiseerd is gaat op de plaats van de huidige RGO vmbo (locatie Langeweg) de bouw
van ‘Nieuwbouw Noord’ plaatsvinden. In
het gedeelte ‘Nieuwbouw Noord’ worden de
profielen Zorg en Welzijn (CSGPM), Economie
en Ondernemen (CSGPM/RGO), Groen (RGO/
Lentiz), de Praktische ProfielOriëntatie (PPO)/
PraktijkLeren van vmbo/pro CSGPM en MBO
Bouwmensen Zuid-West aangeboden. Uiteindelijk vormen de gedeeltes Nieuwbouw
Noord en Nieuwbouw Zuid één beroepscampus waarin betrokkenen samen werken en
leren.
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Informatica

Beverwedstrijd

Schoolloopbaan vmbo leerling PM
Voor de huidige klas 1 leerling zullen de cursusjaren er als volgt uitzien:
• 2019-2020 klas 1 vmbo PPO
• 2020-2021 klas 2 vmbo PPO
• 2021-2022 klas 3 vmbo Campus Zuid
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, Installeren en Energie
- Dienstverlening en Producten
- Horeca, Bakkerij en Recreatie
- Mobiliteit en Transport
De overige profielen op de huidige locaties
- Zorg en Welzijn (PM)
- Economie en Ondernemen (PM)
- Groen (RGO)
• 2022-2023 in klas 4 vmbo worden alle profielen op de Beroepscampus aangeboden.
Ontwerp Beroepscampus
Het ontwerp van de Beroepscampus is afkomstig van architectenbureau RoosRos. RoosRos
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zet zich in om gezonde gebouwen te ontwerpen. Gebruiksvriendelijke gebouwen waarin
mensen zich goed voelen en waar ze elkaar
kunnen ontmoeten. Ook vindt RoosRos het
belangrijk om verantwoord om te gaan met
zaken die op kunnen raken zoals producten en
grondstoffen. Aan de hand van deze principes
is een toekomstgerichte campus ontworpen.
Tot slot
De Beroepscampus belooft een prachtige
campus te worden. Met verschillende scholen
én met het bedrijfsleven werken we samen
om goed onderwijs te verzorgen en onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op
de arbeidsmarkt. We willen de bouw- en verhuisprocessen voor iedereen zo voorspoedig
mogelijk laten verlopen. We begrijpen dat dit
ook van alle betrokkenen enig geduld en flexibiliteit zal vragen. Hiervoor willen we iedereen
op voorhand bedanken.

Tussen 5 en 19 november hebben alle tweede klassen mavo,
havo en vwo op de PM meegedaan aan de Beverwedstrijd.
Door K.M.C. van Alphen - van de Velde

D

e Beverwedstrijd is een landelijke
informaticawedstrijd voor zowel
de basisschool als het voortgezet
onderwijs. Leerlingen krijgen verschillende
vragen die te maken hebben met informatica, logica, puzzels en toepassingen. De opgaven zijn zo gemaakt dat iedereen ze met
logisch en goed nadenken kan oplossen.
Ruim 500 scholen uit Nederland hebben
hieraan meegedaan met zo’n 25.000 deelnemers. Ruim 8.000 in de categorie Voortgezet Onderwijs klas 1,2.
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Marline Klepper uit M2b heeft een topprestatie geleverd, zodat ze werd uitgenodigd
voor de finale. 1 februari moest ze daarvoor
naar de universiteit van Leiden om de finale-wedstrijd te maken. Er waren in totaal 72
‘crème-de-la-crème-leerlingen’ uitgenodigd voor deze finale. Helaas behoorde ze
niet bij de beste 10 van Nederland, maar ze
heeft een fantastische ervaring opgedaan!
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Sport

Zaalhockeytoernooi
Dinsdagmiddag vergadermiddag voor docenten?
Zeker, maar ook toernooi- en activiteitenmiddag
op de PM.
Door J.T. Holwerda

rische ins en outs besproken.

afspraken gemaakt over het begeleiden van
de wedstrijden. Tijdens het toernooi werd iedereen welkom geheten, werd er sportief gestreden door de deelnemende teams en door
de organiserende meiden het wedstrijdschema en tijden secuur bijgehouden. Na afloop
waren er medailles voor de winnaars. Het was
een sportief treffen in een buitengewoon fij-

Zo werd er door de meiden een flyer, toernooischema, zaalhockeyregels opgesteld en

ne sfeer. Zeker een aanrader om eens deel te
nemen aan een sporttoernooi! Thirza, Anna,
Hanna en Mirjam, top gedaan.

O

rganiseren is een creatief proces,
waarvan de leerlingen van de BSM4 klas veel kunnen leren. Samen met
de begeleidende LO-docent worden van tevoren afspraken gemaakt en alle organisato-

Havo-3

BOOST-morgen
Op dinsdag 21 januari hebben we in de Havo 3 klassen de
tweede BOOST-morgen gehad. Als Havo 3 team willen we
ons richten op het vormen en toerusten van onze leerlingen
om zo het zelfvertrouwen, de motivatie en het respect voor
elkaar te vergroten. Het thema van deze BOOST-morgen was
'Mijn (sociale) ontwikkeling kan wel een Boost gebruiken'
met daaraan verbonden het onderwerp keuzes maken.
Door C.J. Kleiberg - Verdouw

W

e zijn de ochtend begonnen met
een dagopening, waarbij we gekeken hebben naar verschillende
bijbelgedeeltes waarin mensen belangrijke
keuzes moesten maken. Voorbeelden die de
leerlingen o.a. noemden waren de 12 discipelen die de keuze maakten om Jezus te volgen, Ruth die de beslissing nam om met haar
schoonmoeder Naomi mee te gaan, maar ook
Petrus die er voor koos om Jezus te verloochenen. Vervolgens hebben we gesproken
over goede en slechte keuzes die wij dagelijks
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maken en we hebben daarbij ook ons gedrag op
social media betrokken. Wat laten we van onszelf
zien en geeft dit een eerlijk beeld van ons? Mooi
was het om als afsluiting een brief met elkaar te
lezen van onze Vader, die vol staat met beloftes
van God aan ons. Hierna hebben we met elkaar
geluisterd naar dhr. Jacobse, werkzaam op De
Driestar in Gouda. Hij ging met onze leerlingen
in gesprek over het gebruik van social media. Als
laatste activiteit zijn we in groepen actief aan de
slag gegaan met het maken van een Vlog of gedicht, waarin we alles wat die morgen was besproken mochten terug laten komen. We hebben de
morgen afgesloten met een gezellige lunch!
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Brugklas

Open Dag 2020
Op 14 januari verscheen er op het schoolplein
een grote witte tent. Deze was niet bedoeld
voor de leerlingen om bij slecht weer droog te
kunnen staan, maar voor de open dag.

bekijken. Zo was er de mogelijkheid om een
autoband te verwisselen, konden de bezoekers soep, lippenbalsem, een bbq-tang en
nog veel meer maken. Verder lagen er overal opdrachten klaar die de toekomstige leerlingen moesten proberen op te lossen. Als je
door de school liep kon je allerlei mensen uit
de geschiedenis tegen komen

Door J.W. Hanzen
18 januari was het dan zover: alle secties
en de verschillende afdelingen hadden hun
deuren weer wijd open staan. Er was in de
school en in de tent van alles te doen en te
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Tijdens de open dag proberen we de bezoekers een beeld te geven wat er zoal te kiezen is op de PM, maar ook hoe de sfeer op
school is. Dat kan alleen als er die dag ook
PM-leerlingen helpen en die waren er zeker:
ruim 400 leerlingen hadden op hun vrije dag
of als examenopdracht de tijd genomen om
de open dag mede tot een succes te maken!
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Wedstrijd

Kampioen Skills Talent
Zorg&Welzijn

Excursie

Science Center Delft
Vrijdag 18 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, was traditiegetrouw de excursie van Havo
1 naar het Science Center in Delft.
Maandag 9 december 2019 deden Geke de
Geus, Marjoke Grootenboer en Rosalie Roon
mee aan Skills Talents. Met 7 verschillende
scholen gingen ze de strijd aan om Provinciaal kampioen Zorg & Welzijn te worden.
Door J. Grinwis-Sperling

Z

e moesten zich al vroeg melden in
het World Forum in Den Haag, waar
de wedstrijd heeft plaats gevonden.
De leerlingen kregen een aantal opdrachten,
waaronder een adviesgesprek voeren, een
EHBO-opdracht en ze hebben ook een folder
gemaakt over oververhitting bij ouderen. De
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wedstrijd duurde 2 uren, waarna de jury in
beraad ging. Om 17.00 uur kwam de uitslag,
en voor ons het grote nieuws. Kampioen
2019/2020 is geworden CSG Prins Maurits!

Door L.L.B. Wisse

D

e leerlingen maken op een praktische manier kennis met techniek
door middel van twee workshops:
de workshop Lego Mindstorms en de workshop Naar de Overkant. Bij Mindstorms
programmeren de leerlingen een robot die
allerlei opdrachten moet uitvoeren. Het
leuke is dat dit ook meteen getest kan worden op de testtafel! Voor elke goed uitgevoerde opdracht waren er punten te verdie-

nen, hoe moeilijker de opdracht, hoe meer
punten. Er was een groepje dat maar liefst
90 punten behaalde. Ook in de workshop
Naar de Overkant waren er punten te verdienen. Nu met de sterkst gebouwde brug.
De brug die het meeste gewicht kan dragen,
is de winnaar. Dit jaar waren de bruggen niet
heel sterk, maar… het record is nog steeds
in handen van de Prins Maurits, met 14 kilo.
Wie weet verbeteren we dat record volgend
jaar…

Op naar de finale op donderdag 5 maart in
Leeuwarden, om te strijden om kampioen
Zorg & Welzijn van Nederland te worden. We
zijn heel erg trots op deze meiden!
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Project

Vakkanjers aan het
woord

Mavo-3

Vakkanjer Explorer
De leerlingen van de mavo
3 klassen hebben bij het vak
D&P de afgelopen maanden gewerkt aan hun idee voor Vakkanjer Explorer, een project in
challengevorm.
Door L.J.E. Westhoeve - Bezuijen

D

e opdracht: bedenk in teams een
technische oplossing voor een
probleem. Ze gingen aan de slag
met het bedenken en maken van praktijkgerichte oplossingen om kinderen meer te
laten bewegen in opdracht van de Johan
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Cruyff Foundation. Een jury koos tijdens de
projectafsluiting op maandag 20 januari het
beste idee uit.
Presentatie voor jury
Als een echt bedrijf presenteerden de teams
hun product aan de jury. De juryleden waren onder de indruk van de resultaten en
gaf alle teams een compliment.
De prijzen gingen uiteindelijk naar:
Juryprijs 1, deze groep gaat naar de halve finale van Vakkanjer Explorer: Machteld, Danielle, Anouk en Jasmijn: zij hebben een shirt
met verlichting ontworpen, zodat kinderen
in Afrika ook in het donker kunnen sporten.

Naomi, Aliza en ik hebben een blindengeleidehockeystick gemaakt. We hadden een project Vakkanjers,
daarbij kon je kiezen tussen de opdracht van de Johan
Cruyff Foundation, iets maken zodat kinderen in arme
landen ook kunnen sporten, of de opdracht dat gehandicapten makkelijker kunnen sporten.
Door Lincy (M3B)

W

ij hebben voor de tweede opdracht gekozen en dachten
gelijk aan blinde mensen, die
nooit kunnen hockeyen. We hebben een
hockeystick bedacht waaraan dingen zitten
waardoor iemand die blind is ook kan hockeyen. We zijn op zoek gegaan naar dingen
waarmee we dat in elkaar konden zetten. We
hadden bedacht dat de blindengeleidestok
een bezemsteel kan zijn, met aan de onderkant een knikker die kan rollen. Ook hadden
we mijn hockeystick kapot gemaakt en de
onderkant daarvan gebruikt om de bal te
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kunnen slaan. We gingen nadenken wat we
eigenlijk konden doen om de mensen een
seintje te geven dat de bal dichtbij was. Uiteindelijk hebben we een sensor verzonnen.
We zijn met z’n drieën naar meneer Van der
Sluis (TOA natuurkunde) gegaan en gevraagd
of hij ons kon helpen met de sensor. Gelukkig
kon hij er een voor ons maken. Uiteindelijk is
de sensor niet helemaal afgekomen, omdat
de sensor niet precies deed wat wij hadden
bedacht. Gelukkig vond de jury ons idee goed
bedacht, want we zijn met de blindengeleidehockeystick 2e geworden en daar zijn we heel
blij mee.
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Koningin Julianaweg 57
3241 XB Middelharnis
Postbus 181
3240 AD Middelharnis
T (0187) 48 27 45
E info@csgpm.nl
www.csgpm.nl
CSG Prins Maurits is de christelijke
scholengemeenschap voor pro, vmbo,
mavo, havo, vwo & gymnasium
MAAK HET OOK MEE

