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uitgave
Met trots presenteren
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Onderwijsgroep
Tessenderlandt de
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het nieuwe digitale
schoolblad.

Groei uit tot wie je wil
zijn op Tessenderlandt

Op De la Salle groei je
in je eigen toekomst
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Tessenderlandt nieuws,
ga direct naar deze pagina >
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CHRISTOFFEL

Geloof in groei
bij Christoffel Breda
Vanaf pagina 30 vind je het specifieke Christoffel
nieuws, ga direct naar deze pagina >
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BEDRIJFSBEZOEK
VAN DER VALK

TESSENDERLANDT
Op woensdag 1 juni zijn wij met
de afdeling Horeca Bakkerij en
Recreatie op bedrijfsbezoek
geweest bij het Van der Valk
Hotel in Breda.
Wij kregen een rondleiding door het hotel waar
wij konden kijken bij een kamer, het zwembad,
vergaderzalen en het restaurant. Het hele hotel
heeft een luxe uitstraling er is zelfs een gym.
Een aantal jaar geleden is het hotel verbouwd
wat wij heel mooi gelukt vinden.
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CAMBRIDGE
KLAS
Dit jaar stond er voor de allereerste keer voor alle
leerjaren van Tessenderlandt een topklas op het
rooster. Dit maakte het mogelijk om ook structureel
elke dinsdag middag 2 lesuren Cambridge aan te
bieden aan leerlingen die gebruik wilden maken van
de mogelijkheid om een diploma voor Engels
te behalen op havo niveau.
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In september startten we met een groep
van 12 leerlingen. In de loop van de weken
die daar op volgden viel er een aantal
leerlingen af. De “harde kern” bleef en
zette de schouders er onder en ging hard
aan het werk! We besteedden extra veel
tijd aan het schrijven van een essay omdat
dat niet in het PTA van onze leerlingen
staat. Maar ook grammatica was erg lastig
voor de leerlingen.

DE “HARDE KERN”
BLEEF EN ZETTE
DE SCHOUDERS ER
ONDER EN GING
HARD AAN HET
WERK!
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TESSENDERLANDT

Op donderdag 24 maart stond het eerste
onderdeel op het examen programma:
spreekvaardigheid. Dit onderdeel zorgt
altijd voor veel spanning omdat het
natuurlijk het eerste onderdeel is maar de
leerlingen zijn ook een beetje onzeker: kan
ik dit eigenlijk wel? De moeder van Suus
en meneer Lombarts boden aan om met
mij en de leerlingen mee te rijden naar
Eindhoven. Het was heerlijk weer en de
leerlingen die bij meneer Lombarts in de
cabrio zaten konden heerlijk uitwaaien!

Het ging natuurlijk uitstekend
tijdens het examen. Veel blije
gezichten en iedereen was erg
positief!
Zaterdag 26 maart was D-Day. De dag
van drie lange examens. We verzamelden
om kwart over 7 in de ochtend voor de
hoofdingang van de school. De moeder van
Tijs en mevrouw Van Holt waren keurig op
tijd om mee te rijden. Stress level was wel
erg hoog bij de leerlingen; drie examens
op een dag, heel de dag geen telefoon……
We waren mooi op tijd en konden nog even
tot rust komen voordat het eerste examen
begon: Reading & Use of English. Hier
zagen de meeste leerlingen erg tegenop.
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Suus kwam als eerste terug met de duim
omhoog; makkie! Niet alle leerlingen
vonden het een makkie maar iedereen gaf
aan dat er geen onverwachte dingen in
hadden gestaan. Het was een toets zoals
we meerdere keren hadden geoefend.
De leerlingen zaten in een grote zaal met
meerdere studenten van andere scholen.
Julia zei: “wij vertelden dat wij op kader
zaten en ze keken ons zo vreemd aan. Is
dat dan raar juffrouw? Nee hoor, helemaal
niet! Het geeft aan dat jullie een uitdaging
aan zijn gegaan op een hoger niveau en
dat gaat jullie lukken ook”!!!!
Het schrijven van twee essays verliep niet
vlotjes voor iedereen. Twee essays van
140-190 woorden in 1 uur en 20 minuten
is niet niks. Gelukkig kun je een onderdeel
dat minder goed is gegaan compenseren
met een goed onderdeel dus je moet
positief blijven en weer helemaal opladen
en vol goede moed het laatste onderdeel
in gaan. Gelukkig lukte dat wel!

Luistervaardigheid was het
laatste examen en wat een
ontlading aan het einde van de
dag. Iedereen was blij dat het
voorbij was.

Eindelijk weer op de telefoon om alle
berichtjes te checken en aan het thuisfront
door te geven hoe het was gegaan.
Maar dan begint het wachten op de
uitslag. Met een “secret number” en
een “ID number” konden de leerlingen
een account aanmaken om de uitslag te
ontvangen. Normaal gesproken duurt
het ongeveer 6 tot 8 weken voordat alles
in nagekeken. Intussen waren de basis,
kader en mavo examens begonnen. Op een
woensdagavond krijg ik een berichtje van
Suus dat haar uitslag binnen is.

Ze is geslaagd!! Op de groepsapp vraag ik
aan de anderen of zij ook even hun account
willen checken voor de uitslag. En wat een
geweldige uitslag dit jaar!!! Alle leerlingen
zijn geslaagd voor het Cambridge diploma/
certificaat !! Wat een top prestatie! Het
eerste diploma is binnen! Wat hebben zij
het goed gedaan.

Nu in spanning afwachten
of zij ook het schooldiploma
binnen hebben gehaald.
Eerlijk gezegd twijfel ik daar
niet aan!
Jolanda van Geel

VAN HARTE GEFELICITEERD SUUS,
JULIA , SUZAN, JIHAD, DEWI , TONIA,
DOMENICO, TIJS EN MUSTAFA
MET HET BEHALEN VAN JULLIE B2
FIRST CAMBRIDGE DIPLOMA/ B1
CERTIFICATE. HEEL VEEL SUCCES
OP JULLIE VERVOLGOPLEIDINGEN!
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DE BAAS
VAN MORGEN

Donderdag 2 juni was het
zover: De baas van morgen!
In de vroege ochtend werden alle bazen
op Tessenderlandt getrakteerd op een
heerlijk ontbijt, verzorgd door de afdeling
Horeca, Bakkerij en Toerisme. Daarna
ging iedereen op pad met de baas en
begon aan haar of zijn werkdag als baas
van het bedrijf. Wat was het een geweldige
dag voor onze leerlingen!! Een mooie
ervaring die zij nooit meer zullen vergeten.
Iedereen die heeft geholpen om dit
mogelijk te maken: BEDANKT!
De baas van morgen is een project wat
Tessenderlandt samen met JINC uitvoert:
Tijdens JINC Baas van Morgen worden
leerlingen thuis of op school opgehaald,
meestal met de bedrijfsauto, waarna ze
7

een dag op de stoel van een CEO, directeur
of politicus mogen zitten. Ze schuiven aan
bij vergaderingen, lunchen met de Baas
van Vandaag en voeren onderzoek uit naar
een bepaald vraagstuk.
En dat heeft impact, op verschillende
vlakken. In de eerste plaats geeft
het leerlingen een flinke injectie
zelfvertrouwen, een stoot energie en
een bredere horizon. Ze ondervinden,
zo horen we vaak, voor het eerst dat het
bedrijfsleven voor hen toegankelijk is.
Daarnaast ontdekken ze hoeveel beroepen
er bij ‘hun’ bedrijf bestaan en wat ze
leuk vinden. Ook doen ze een waardevol
contact op voor later: de ‘echte’ baas
geeft hen een beloftekaartje met zijn
telefoonnummer en de toezegging dat hij
of zij bereikbaar is voor steun of advies.
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BEZOEK AAN
ELECTUDE

Electude is één van de
grootste leveranciers
voor leermiddelen binnen
het domein Mobiliteit en
Transport (M&T). Ze leveren
praktische leermiddelen die
ondersteund worden door
een digitale methode.
De corebusiness van Electude is gericht op
het mbo en 95% van de mbo scholen werkt
met deze methode. Het levert enerzijds
een kans op en anderzijds een mogelijk
probleem. De kans voor leerlingen is dat
ze gemaakte lesstof op Tessenderlandt
kunnen verhuizen (digitaal) naar het MBO
als deze ook met Electude werken. Het
8

DE ‘EXPERIENCE WALL’ GAF EEN GOED
BEELD VAN DE OPDRACHTEN DIE ELECTUDE
IN HUIS HEEFT EN DE DOCENTEN HEBBEN
KUNNEN OBSERVEREN HOE LEERLINGEN
HIER ZELFSTANDIG MEE WERKEN.

mogelijk probleem is dat de lesstof van
Electude niet geschikt is voor leerlingen
op het vmbo. Hierdoor besloten de
docenten met een aantal leerlingen een
dag bij Electude op bezoek te gaan en dit
eens uit te proberen.
Tijdens het bezoek konden de leerlingen
de practicum leermiddelen met
begeleidende e-learning ervaren. De
‘Experience wall’ gaf een goed beeld
van de opdrachten die Electude in huis
heeft en de docenten hebben kunnen
observeren hoe leerlingen hier zelfstandig
mee werken. Voor vertrek is er bewust
gekozen om leerlingen uit klas 2 mee
te nemen op dit bezoek. De docenten
willen Electude namelijk in kunnen zetten
als zelfstandige E-learning. Leerlingen
kunnen dan zonder voorkennis werken

met deze methode waardoor de docent
in de lessen aandacht kan schenken
aan andere vaardigheden. Vanuit deze
gedachte zijn we op pad gegaan met een
groep leerlingen uit klas 2 omdat deze
leerlingen geen ervaring hebben met M&T.
Na het bezoek waren de leerlingen en
docenten enthousiast. Docenten zagen
leerlingen, die zonder veel hulp, geheel
zelfstandig met deze leermiddelen
kunnen werken. De hardware die bij de
methode hoort kan onderdeel zijn van
de lessen op school én de aanvullende
e-learning kan eenvoudig thuis gemaakt
worden. De leerlingen zelf hebben ook
duidelijk aangegeven dat ze het prettige
leermiddelen vonden met heldere
instructie. Ze zouden dit soort middelen
graag vaker in de dagelijkse lessen
gebruiken. Ze benoemen ook dat bepaalde

onderwerpen ook aan bod komen in
de lessen van techniek of nask in de
onderbouw. Waarna de vraag gesteld
wordt: waarom we deze middelen daar
niet inzetten?
We hebben als docent daar geen direct
antwoord op. Wat we wel hebben ervaren
is dat leermiddelen uitproberen met de
leerlingen zinvolle informatie oplevert.
Waar we vooraf vertrokken met het idee
specifiek te willen testen voor M&T zien
we nu in dat de methode breder in de
school kan worden ingezet. Wij raden
iedereen aan om vaker met je leerlingen
op onderzoek uit te gaan!
Ralf Marinus, docent M&T
Erik Jacobs, docent Techniek
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EXAMENSTUKKEN
BWI
Deze examenstukken:
Design en decoratie,
onderdeel van het profiel
Bouwen, Wonen, Interieur
(BWI) zijn te bewonderen in
de gang bij de hoofdingang
van Tessenderlandt.
Ze zijn gemaakt door Nofa Alarab en
Li-Mei van Es. De opdracht was een shop
te ontwerpen, dit uit te werken en uit te
voeren. Alle materialen die voorradig
waren, mochten worden gebruikt.
Zie hier het schitterende resultaat,
wat een creativiteit.
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WE DEDEN
HET WEER...
De Korenmolen Princenhage, flinke
stoet met uiteenlopende voertuigen,
zwoele lenteavond, leerlingen
prachtig aangekleed, goede DJ, mooie
locatie, heel veel foto’s (dank Koos
van Gils), fijne sfeer, gelachen en
gedanst, een beetje gesjanst.

GALA 2022
JE WAS
GEWELDIG!
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TESSENDERLANDT

GAME ON!
TECHNEUTEN ZAAIEN
VOOR LATER, BEGINT NU!
Techniek zien, doen en ervaren. Dat is het idee achter
de techniekmanifestatie Game On regio Breda.
Tijdens deze twee dagen worden leerlingen van het
voortgezet onderwijs (klas 1 en/of 2 vmbo, havo en vwo)
in de regio Breda uitgenodigd. De brugklasleerlingen
van Tessenderlandt mochten dinsdag 14 juni aan het
techniekspektakel meedoen.
Op deze manier promoot FME (organisator) techniek bij de medewerkers van de
toekomst. FME biedt dit aan op interactieve techniekpleinen die ingedeeld worden
op sector, zoals maritiem, machine- en apparatenbouw, logistiek en transport.
Maar er is ook ruimte voor thema’s als agri & food, de medische sector, energie
(clean en groen) en gebouwde omgeving, want ook in deze sectoren speelt
technologie een cruciale rol.

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.
TESSENDERLANDT
- Van der Valk
- Cambridge klas
- De baas van morgen
- Bezoek aan Electude
- Examenstukken BWI
- We deden het weer...
- Game On! Techneuten
- Op kamp met klas 2
- Laadpaal
- Laadpaalwedstrijd
- Tips voor een leukere wijk
- Parijsreis 2022
- Tekenwedstrijd
- Winnaars tekenwedstrijd
- Bakwedstrijd 1.1
- Het Festival!
DE LA SALLE
- Reünie 100 jaar De la Salle
- Een mooi jubileumboek
- Economie & Ondernemen
- Klas 1b Game on
- Klas 1c Game on
- Stedentrip Den Bosch
- Stedentrip Maastricht
CHRISTOFFEL
- Ardennenkamp
- Christoffeldag 7 juni 2022
- CKV voorstelling: ’t Haasje
- First lego League Challenge
- GALA feest
- 100% GESLAAGDEN
- Loopbaan Ontwikkeling
- Jobshadowing en
bliksemstage
- Game on
- Actie voor Oekraïne!
- Ouderraad

Start

11

TESSENDERLANDT

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.
TESSENDERLANDT
- Van der Valk
- Cambridge klas
- De baas van morgen
- Bezoek aan Electude
- Examenstukken BWI
- We deden het weer...
- Game On! Techneuten
- Op kamp met klas 2
- Laadpaal
- Laadpaalwedstrijd
- Tips voor een leukere wijk
- Parijsreis 2022
- Tekenwedstrijd
- Winnaars tekenwedstrijd
- Bakwedstrijd 1.1
- Het Festival!

OP KAMP
MET KLAS 2:
DE MOSTEN
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In juni konden de tweedejaars leerlingen,
net als ‘vroeger’, weer op kamp in België.
Drie dagen samen sportieve activiteiten ondernemen op
recreatiedomein ‘De Mosten’. Allemaal activiteiten waarbij
plezier en samenwerking centraal staan; waterskiën,
boogschieten, kanospel, tonsurfen, wip-it en een super
klimparcours. En eigenlijk zijn het samen eten en daar blijven
slapen in tenten ook activiteiten op zich! Het was een geweldige
week, waar het lekkere weer een groot aandeel in had. De
leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien waardoor
het zowel voor hen als voor de begeleidende docenten een
prachtige week was!
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ALLEMAAL ACTIVITEITEN
WAARBIJ PLEZIER
EN SAMENWERKING
CENTRAAL STAAN
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TESSENDERLANDT
Maar hoe ziet dat vakmanschap er dan
precies uit? Leerlingen moeten zelf aan
de hand van een externe opdrachtgever
onderzoek uitvoeren, ontwerpen en ook
daadwerkelijk creëren.

LAADPAAL
TIV is een nieuw vak dat
hoort bij de nieuwe leerweg
die vooralsnog ingevoerd
zal worden in 2024. TIV
staat voor “Technologisch
innovatief vakmanschap”.
Op Tessenderlandt wordt
TIV pilotmatig uitgeprobeerd
in de lessen van de
Tech-mavo. Aangezien
Tessenderlandt geen
officiële pilot uitvoert voor
dit vak, is er wel gekozen
het vak zo te schrijven
dat het aansluit op de
conceptuele versie van de
syllabus voor TIV.
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In het eerste project
hebben ze groepsgewijs
een geautomatiseerde
kweekkas gemaakt voor
de sectie biologie.
Ze hebben theorielessen gehad die gericht
waren op het daadwerkelijk ontwerpen
en creëren van een prototype. In deze
begeleide opdracht waren de docenten
voornamelijk nog bezig met het begeleiden
en ondersteunen van dit proces. De
kweekkasjes zijn voltooid en werken
allemaal naar behoren en worden in
gebruik genomen.
Het tweede project willen de docenten
dat leerlingen zelf de regie nemen in
dit proces. Om het geheel wat leuker te
maken worden de docenten onderdeel van
de groep. De klas wordt in drie groepen
verdeeld en elke groep bestaat
uit leerlingen en een docent.

De opdracht die
gemaakt moet worden
is een ‘een laadpaal
op zonne-energie’, de
laadpaal moet gebruikt
kunnen worden om
een mobiele telefoon te
laden.
De groep die het beste scoort mag naar
McDonalds als beloning.
Bij aanvang van de opdracht merken de
docenten dat leerlingen toch wachten
op instructie van de docent. De docent
geeft in zijn eigen ‘team’ aan dat hij nu
geen docentrol heeft maar gelijkwaardige
groepsgenoot is waardoor snel de hele
dynamiek verandert. Leerlingen gaan vrij
snel over tot een vorm van zelfstandigheid
en de ontwerpen worden gemaakt. In de
weken die volgen is er in de klas leuke
concurrentie te herkennen tussen de
groepen. De weken die volgen verlopen
hetzelfde en de laadpalen nemen per
groep hele andere vormen aan.

Het is leuk om te zien
hoe elke groep zelf
zijn creativiteit in het
project legt.

De laadpalen zijn inmiddels bijna klaar
en zullen dan na beoordeling worden
geplaatst. Wij hebben als docent veel
plezier gehad in deze lessen. De dynamiek,
humor, creativiteit en motivatie hebben
ons verrast. We zullen in de toekomst
vaker kijken hoe we dergelijke elementen
in onze lessen kunnen toepassen en de
ervaringen delen! Naar onze mening is
het ‘wedstrijd element’ in de les een leuke
afwisseling geweest voor leerling en
docent!

DYNAMIEK
HUMOR
CREATIVITEIT
MOTIVATIE
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LAADPAALWEDSTRIJD
TECH MAVO
Op de foto de winnaars van 3 mavo
Techniek, opdracht: Ontwerp een laadpaal
om telefoons op te kunnen laden. Deze
moest mobiel zijn, op zonne-energie
werken en het doen uiteraard.
De groep van meneer Paalvast heeft gewonnen met dit
geelzwarte exemplaar. De afwerking, de stevigheid, makkelijk
verrijdbaar en zelfvoorzien van een mooi weggewerkte
prullenbak gaven de doorslag. Prijs: Een Big Mac! De groepen
van meneer Marinus en meneer Jacobs hebben ook een mooi
werkend product opgeleverd met leuke details als bijvoorbeeld
een instrumentje om de scores bij te kunnen houden of een
laadpaal in de vorm van een leuntafel. Ook voor de overige
leerlingen was er daarom een traktatie.
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DEZE GROEP HEEFT
GEWONNEN MET
DIT GEELZWARTE
EXEMPLAAR MET ALS
PRIJS: EEN BIG MAC!
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LEERLINGEN
GEVEN TIPS
VOOR EEN
LEUKERE WIJK

DE FLYERS DIE DE LEERLINGEN
HEBBEN ONTWORPEN ZIJN
BEDOELD VOOR IN DE GALERIJEN
VAN ALWEL.
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Bij creatief ondernemerschap
speelt marketing een grote rol.
De leerlingen van mavo Business
(Economie en Ondernemen)
hebben voor de woningcorporatie
Alwel een promotiefilmpje en
flyers gemaakt voor de wijk
Tuinzigt.

De leerlingen kregen de opdracht om de wijk
Tuinzigt in een positief daglicht te plaatsen. Zo zijn
de leerlingen in tweetallen een aantal keer de wijk in
geweest om de highlights van de wijk vast te leggen
en hebben ze een aantal bewoners geïnterviewd.
Hiervan hebben ze leuke promotiefilmpjes gemaakt.
De flyers die de leerlingen hebben ontworpen zijn
bedoeld voor in de galerijen van Alwel. De leerlingen
hebben de filmpjes en flyers aan de opdrachtgever
Alwel gepresenteerd.
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TESSENDERLANDT

OP DE DERDE
DAG ZIJN WE MET
DE BUS NAAR
DISNEYLAND
PARIJS. DIT WAS
SUPER LEUK!

PARIJSREIS
2022
Wij zijn met Tessenderlandt
naar Parijs geweest van
28 maart tot 31 maart met
de leerlingen uit de derde.
Dag 1
Moesten we om 07.45u verzamelen op
school om vervolgens met de bus naar
Parijs te gaan we hadden een reis van
6 uur met een tussenstop. We verbleven in
een Hostel en kwamen daar rond 14.00u
aan. Daarna gingen we een grote fietstocht
doen door Parijs die erg interessant was.
Toen zijn we wat gaan eten ergens in de
stad. Vervolgens gingen we gelijk door
naar de Eiffeltoren en daar mochten we
in tot de tweede verdieping.

Dag 2

Dag 4

Om 9.15u moesten we verzamelen voor
het hostel omdat we vrije tijd kregen
in Parijs en daar mochten winkelen en
rondkijken in de stad, dat hebben we
best lang gedaan. Vervolgens hebben
we gegeten bij het hardrock restaurant
en daarna hadden we een boottocht door
de Seine en die duurde 1 uur.

zijn we in de ochtend naar de Sacre Coeur
geweest en daar hebben we rondgekeken
en daarna zijn we rond 12.00u al weer
terug naar Nederland gegaan. Dit was een
korte samenvatting van de Parijsreis 2022.

Dag 3
Rond 9.00u zijn we met de bus naar
Disneyland Parijs gegaan. Hier mochten
we zelf doen wat we wilden en met wie en
dat was super leuk. En we hebben daar in
de middag en avond gegeten.
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TESSENDERLANDT

Als docent heb je vaak
genoeg leerlingen die weliswaar ook tijdens de
les - prachtige tekeningen
maken. Omdat we naast
het behalen van een
diploma ook creativiteit
en inlevingsvermogen
willen stimuleren, hebben
we dit jaar voor het
eerst een tekenwedstrijd
georganiseerd.

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

Omdat de lente toen net in aantocht
was, besloten we de lente ook als thema
te gebruiken. Omdat dit voor iedereen
weer iets anders betekent, kan men hier
veel in kwijt, dachten wij. De leerlingen
mochten het zo bont maken zoals ze zelf
wilden, zolang het maar een origineel
werk was dat met de hand was gemaakt.
Uit de vele inzendingen hebben we een
top 3 gekozen. Jeetje, dat was zeker niet
makkelijk. Volgend jaar willen we weer
Tessenderlandt’s Te gekke Tekenwedstrijd
organiseren. Heb je een tof idee voor een
thema? Laat het ons zeker weten.
Nogmaals een hartelijk gefeliciteerd aan
alle prijswinnaars en een dikke thumbs up
aan iedereen die het heeft aangedurfd om
mee te doen. Misschien zit je volgend jaar
wel bij de top 3?!
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TESSENDERLANDT

WINNAARS
TEKENWEDSTRIJD
3e prijs
Een fijne tekening met een vleugje Anime.
Veel ruimte voor de fantasie van de
kijker. Ligt dit meisje te dobberen in zee?
Droomt ze, en vliegt ze met de wind, de
rozenblaadjes, en de hartjes mee? Vul het
zelf maar in…Met liefde gemaakt door
Natalie uit R1MK, prachtig!

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

EEN
FEEST
VOOR HET
OOG
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2e prijs
Een zachte dromerige tekening met een
Vintage-gevoel. Dat het volop lente is, is
aan de bloemen en de kleuren wel te zien;
goed gedaan, Relag uit R2K1!
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1e prijs
Een feest voor het oog is deze
ingewikkelde lijntekening. Er is zóveel te
zien; je kunt blijven kijken! Beestjes en
bloemetjes, blaadjes en zelfs een nestje
met paaseitjes. Met veel aandacht voor
detail gemaakt. Heel origineel werk van
Fern uit R3M2, supermooi!

EERVOLLE VERMELDING
VOOR ALLE LEERLINGEN
UIT R2MG1 ÉN HUN
MENTOR MEVROUW VAN
CAMFORT, VOOR HUN
BIJZONDERE INZENDING.
ZIJ BESLOTEN DE
KRACHTEN TE BUNDELEN
EN SAMEN EEN LOEIGROOT
WERKSTUK TE MAKEN.
NOU DIE VALT WEL OP ZEG!
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TESSENDERLANDT
BAKWEDSTRIJD 1.1
In groepjes de strijdt aangaan en
een nieuw product ontwikkelen voor
Bakkerij Pol van de Bogaert.
De winnaar mag zijn product presenteren bij de bakker en
deze wordt dan verkocht in de bakkerij. Ze zijn beoordeeld
door een jury van 4 personen, waaronder oud leerling Iris
op het volgende:
• Smaak, uiterlijk en gekoppeld thema
• Moodboard
• Presentatie
• Promotie
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het digitale schoolblad
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De la Salle en Christoffel.

EEN KLASSE
NIVEAU MET AL
ONZE TOPPERS!
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Funtime!
Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

2022

HET TESSENDERLANDT
FESTIVAL!
Donderdag 7 juli vond voor de tweede
maal het Tessenderlandt Festival
plaats. Om 11.45u moesten de
leerlingen op school zijn.
Daar kregen ze van de mentor een stempelkaart waarmee
ze op het festival diverse dingen konden krijgen: Een
ijsje, blikje, frietje, snack, popcorn, meloen en je kon een
fotostrip met drie foto’s laten maken. Verder was er een
DJ, kon je doelschieten, nagels laten lakken, auto duwen,
een kop van jut, een rodeostier, stormbanen, reuzenjenga,
de toren van Tessenderlandt en nog veel meer. Jammer
was het dat het juist deze dag af en toe een buitje deed
maar dat mocht de pret niet drukken!

Donderda

g 7 juli

Van 1
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:00u
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lekker chillen met o.a:
Kop van Jut • autoduwen • wervelwind • rodeostier • eendjes vissen • kunstenmakerij •
friet • snacks • suikerspin • ijs • popcorn • en nog veel meer!

ER WAS EEN DJ, JE KON DOELSCHIETEN,
NAGELS LATEN LAKKEN, AUTO DUWEN,
EEN KOP VAN JUT, EEN RODEOSTIER,
STORMBANEN, REUZENJENGA, DE TOREN
VAN TESSENDERLANDT EN NOG VEEL MEER.
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OPEN AVOND
DE LA SALLE

Vrijdag
11 november 2022

DE LA SALLE
- Reünie 100 jaar De la Salle
- Een mooi jubileumboek
- Economie & Ondernemen
- Klas 1b Game on
- Klas 1c Game on
- Stedentrip Den Bosch
- Stedentrip Maastricht

van 18.30 tot 21.00 uur
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REÜNIE 100 JAAR
DE LA SALLE
DE LA SALLE
Met een jaar vertraging
was het vrijdag 24 juni
eindelijk zover “Reünie
100 jaar De la Salle”.
We konden oud-leerlingen en oudmedewerkers uitnodigen om elkaar weer te
ontmoeten en herinneringen te delen over
hun tijd op De la Salle.
We kijken terug op een zeer gezellige avond
en... gelukkig hebben we de foto’s nog.
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DE LA SALLE

EEN MOOI
JUBILEUMBOEK
Het afgelopen jaar hebben twee oud-collega’s,
Antoon van Tuijl en Jos Jansen, enorm hard gewerkt
om een mooi jubileumboek samen te stellen.
Antoon is in zijn rijke Da la Salle archief gedoken en Jos heeft veel oudleerlingen en oud-medewerkers geïnterviewd. Aangevuld met de interviews van
Jeanny Wouters, Ons Weekblad, met (oud-)directeuren en (oud-)collega’s en de
vormgeving van Marie-José Blokland van Vorm in Functie ontstaat er een erg
mooi herinneringsboek. Medio september zal het boek gepresenteerd worden
op het “De la Salle boekenbal”. Voor meer informatie over het boek en hoe je
aan het boek kunt komen en het boekenbal volg onze social media. Mensen
die al een boek hebben besteld zullen via een persoonlijke mail op de hoogte
worden gehouden.
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MEDIO
SEPTEMBER
ZAL HET BOEK
GEPRESENTEERD
WORDEN OP HET
“DE LA SALLE
BOEKENBAL”
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ECONOMIE
& ONDERNEMEN
OP DE LA SALLE!
Sinds dit schooljaar biedt
De la Salle een nieuw
schoolvak aan in leerjaar
3. Het vak Economie &
ondernemen. Vanaf 2024 zal
in de theoretische leerweg
een praktijkgericht vak
worden aangeboden.
De la Salle maakt deel uit van een
groep van pilot scholen die het vak gaan
ontwikkelen. De bedoeling van het vak
is dat de leerlingen aan de hand van
concrete opdrachten van bedrijven en
instellingen praktisch aan de slag gaan
om hun kennis en vaardigheden te
vergroten.

De leerlingen hebben half juni een
bezoek gebracht aan de opdrachtgever
Ultimate Performance in Alphen.
Na de rondleiding met uitleg over
marketing en ondernemen in de
praktijk, mochten de leerlingen zelf
aan de slag. Verschillende groepen
gingen met elkaar de strijd aan.
Voldaan werd er teruggeblikt op een
leerzame en leuke middag. De komende
weken gaan de leerlingen voor deze
opdrachtgever ideeën uitwerken om de
naamsbekendheid te vergroten.

Leerling economie
& ondernemen
We hebben eerst een rondleiding
gekregen. Daarbij vertelde de
medewerker over marketing van de
sportschool en wat hen onderscheidend
maakt ten opzichte van andere
sportscholen. Daarna hadden een
opwarming gedaan door middel van
spelletjes. Toen dat gedaan was, gingen
we in groepjes oefeningen doen. De
scores werden opgeschreven. Aan het
eind keken ze wie over het algemeen de
beste resultaten had en wie er dus had
gewonnen. In het begin hadden ze dus
verteld wat hen onderscheidend maakt.
Dat was dat zij bijv. tot zwaardere
gewichten gaan zodat de sportschool
door iedereen gebruikt kan worden. Ook
geven ze veel personal training. Ik vond
het een leuke en leerzame ervaring.
Ook was het fijn om te kunnen zien wat
het bedrijf precies doet en wie nou de
opdrachtgever is.
Elena Bruurs.
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KLAS 1B
GAME ON
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Eerst moesten we om 8 uur op school
zijn, en iedereen moest naar zijn klas.
We moesten om half 9 met de bus
vertrekken, naar Game on.
We kwamen daar aan en de mensen die daar werkte
stonden ons al meteen op te wachten. We kwamen
naar binnen en ze hadden leuke muziek op de
achtergrond, en ze hadden veel confetti. Het was in
een grote schaatsbaan en om de schaatsbaan heen
stonden allerlei kraampjes waar je bij kon aansluiten.
Je mocht zelf weten naar welk kraampje je ging, en
als je een harde toeter hoorde, wist je dat je weer naar
een ander kraampje moest. Je kon er heel veel dingen
doen zoals: een bakje maken met je eigen naam erop,
een lego poppetje van gips, een quiz en je kon een
muur bouwen met stenen en cement en er waren
nog veel meer kraampjes. Iedereen vond het super
gezellig, en we hadden een super leuke dag gehad!
We gingen weer met de bus terug naar school, en
daarna hadden we gewoon weer les.
Shireen, Jolie en Anka S1b
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JE KON EEN BAKJE MAKEN MET
JE EIGEN NAAM EROP, EEN LEGO
POPPETJE VAN GIPS, EEN QUIZ EN JE
KON EEN MUUR BOUWEN MET STENEN
EN CEMENT EN ER WAREN NOG VEEL
MEER KRAAMPJES. IEDEREEN VOND
HET SUPER GEZELLIG!

DE LA SALLE
- Reünie 100 jaar De la Salle
- Een mooi jubileumboek
- Economie & Ondernemen
- Klas 1b Game on
- Klas 1c Game on
- Stedentrip Den Bosch
- Stedentrip Maastricht
CHRISTOFFEL
- Ardennenkamp
- Christoffeldag 7 juni 2022
- CKV voorstelling: ’t Haasje
- First lego League Challenge
- GALA feest
- 100% GESLAAGDEN
- Loopbaan Ontwikkeling
- Jobshadowing en
bliksemstage
- Game on
- Actie voor Oekraïne!
- Ouderraad

Start

DE LA SALLE

KLAS 1C
GAME ON
We hebben in groepjes verschillende
dingen gedaan zoals: in een
vrachtwagen zitten, camera aansluiten,
quizzen en meer. Bij verschillende
bedrijven kregen we ook een goodiebag
of andere merchandise. Ik ben er achter
gekomen dat techniek meer inhoudt dan
alleen fabriekproductie. Maar kortom:
het was echt super leuk!
Nadine

We hebben veel verschillende
dingen gedaan zoals: een
camera aansluiten, een
wedstrijd wie als eerste rioolbuizen kan aanleggen, quizjes
en nog veel meer. Ik vond het
heel leuk om rond te trekken
en om dingetjes te doen die wij
wilden.
Yürsa
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Hallo, Ik vond het heel leuk, ook heb
ik er veel van geleerd. Mijn favoriete
activiteit was de vr-bril of het motor/
auto/heftruck rijden, je was veel aan het
doen. Mijn minst favoriete onderdeel
was het vliegtuig, want je moest alleen
maar onder het vliegtuig kijken en
een quiz maken dus weinig dingen
die je moet doen. Ik heb geleerd dat
techniek leuker is dan dat het lijkt en
heel interessant is. Het was een leuke
leerzame ochtend.
Maxe Van Der Maas uit S1C
We moesten dingen installeren zoals
een camera, dingen maken met buizen
of blokjes, een soort kwark maken om
een lego poppetje te maken en je kon
een kahoot quiz doen. En nu weet je
ook dat techniek veel meer is dan een
fabriek. Ik vond dat heel leuk om te doen
omdat je ook dingen kon krijgen zoals
een tasje met iets er in.
Nena

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

Ik heb een kahoot gedaan,
blokken in iets geschoven
zodat ze er alle in passen,
ik heb een vr bril op gehad
en daarmee de stukken van
een motor onderzocht. Ik
vond het heel leuk en ben er
achtergekomen dat techniek
veel meer gebruikt wordt
dan ik dacht en ook heel
leuk is om mee bezig te zijn.
Jolene

Bij Game on in Breda konden we van
alles doen. Ik heb camera’s aangesloten,
beveiliging aangezet, quizzen ingevuld
en meer te weten gekomen over
techniek. Ik vond het heel leuk,
interessant en nu weet ik dat techniek
meer is dan je denkt.
Bridget Bastijns
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Ik heb een lamp gemaakt, een eigen
evenement gemaakt op internet, een
vliegtuigvleugel onderzocht waar ze
allemaal kleine dingen in zetten die
wij moesten zoeken, een soort scooter
gereden, een quiz gedaan over een
vrachtwagenmotor. Ik vond het super
leuk en techniek is veel meer dan ik
dacht misschien ga ik later iets in de
techniek doen dan wel meer de online
kant.
Bram van Beijsterveldt.
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STEDENTRIP

DEN
BOSCH
We gingen eerst met de bus
naar Den Bosch, toen we
daar waren ging het eerste
groepje bootje varen in de
Binnen Dieze.
Daar kreeg je de hel te zien en je kreeg
informatie over hoe het vroeger ging
bij Jeroen Bosch. Het was super leuk,
daarna gingen we naar het museum en
kregen we veel informatie.
Je mocht gaan winkelen en je kon
ook een speurtocht doen als je wilde.
Kortom een supergezellige fijne dag.
Nina, Meike en Tess uit 1A
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Klas 3

STEDENTRIP
MAASTRICHT
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OPEN DAG
CHRISTOFFEL
Zaterdag
12 november 2022
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ARDENNENKAMP
CHRISTOFFEL
In de week van 9 mei t/m 13 mei 2022 zijn alle
huidige tweedejaars leerlingen van Christoffel
naar camping Du Bocq in de Belgische
Ardennen geweest.
Heerlijke warme dagen met soms wel een temperatuur tot 25
graden. Al kon het ’s nachts erg koud zijn in de tent. Leerlingen
hebben hier verschillende activiteiten gedaan als: diverse
samenwerkingsopdrachten, klimmen tegen een echte rotswand
en als hoogtepunt een abseil gedaan van 45 meter. De docenten en
mentoren zijn daarom ook erg trots op alle leerlingen.
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DE SFEER WAS ERG
GEZELLIG, GRENZEN ZIJN
VERLEGD EN ANGSTEN
ZIJN OVERWONNEN.
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Op 7 juni was het eindelijk
weer zover. Onze jaarlijkse
Christoffeldag kon na 2 jaar
wachten weer doorgaan.
Dit keer hadden we diverse
culturele workshops door
gast docenten op school.
De workshops waren:
1. Light painting; door de sluitertijd
te gebruiken op de camera en in
het donker te fotograferen en licht
te gebruiken als een soort van verf
konden de leerlingen op de foto als
het ware tekenen.
2. 3D pen tekenen; met een speciale
pen konden er 3 dimensionale
kunstwerken worden gemaakt.
3. Capoeira; een dansvorm die is
ontstaan uit de afro-Braziliaanse
slavencultuur. Vol met expressie,
dans, muziek en zang waren de
leerlingen een ervaring rijker.
4. Smartphone fotografie: handige tips
en trucjes zijn hier geleerd om nog
betere of leukere foto’s op je telefoon
te maken.
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5. Visionary art: lekker tekenen door
met geometrische lijnen, krassen en
kleuren te werken. Hierdoor ontstaan
er nieuwe vormen, patronen, beelden
en diepte! Heerlijk ontspannen!
6. Tik tok dance: dansen op de grootste
tik-tok dansjes van nu. En als de
leerlingen het leuk vonden werd het
filmpje ook gedeeld op tik-tok.
7. Street soccer: hier hebben de
leerlingen de voetbal skills van de
straat geleerd.

ALLE LEERLINGEN HEBBEN
IN DE OCHTEND OF IN DE
MIDDAG 3 WORKSHOPS
GEVOLGD. HET WAS EEN GROOT
SUCCES, IEDEREEN HEEFT EEN
PLEZIERIGE DAG GEHAD EN
ER ZIJN NIEUWE ERVARINGEN
OPGEDAAN.
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CKV
VOORSTELLING:
’T HAASJE
Traditiegetrouw hebben we bij
CKV weer aan een gezamenlijke
voorstelling gewerkt.
Na twee corona jaren eindelijk weer life op de planken bij
het Chassé in de kleine zaal met de voorstelling ’t Haasje.
De leerlingen hebben zelf het thema en het verhaal
bedacht en het script ontwikkeld. Drie hangjongeren
vallen een oude meneer lastig, maar die blijkt sterker dan
verwacht. In flashforwards via green screen krijgen we
tussen de life scènes door een inkijkje in de thuissituatie
van de jongeren. Een eigentijds stuk met een knipoog
naar de jaren ‘60/’70.

WE ZIJN WEER ENORM TROTS OP
DE GEWELDIGE PRESTATIE VAN
ONZE LEERLINGEN EN DOCENTEN!
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FIRST LEGO
LEAGUE
CHALLENGE
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Op 18 februari heeft klas
C1KB1 meegedaan aan de
First lego League Challenge.
Tijdens de lessen natuur-techniek
hebben zij een robot gebouwd en deze
geprogrammeerd zodat hij op het
wedstrijdveld verschillende opdrachten
kon uitvoeren. Hiermee heeft de klas
de jury-award gewonnen!
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- Het Festival!
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Dinsdag 7 juni was het eindelijk
zover. Het “Gala-feest” mocht
na twee corona jaren weer
georganiseerd worden!

GALA FEEST
TESSENDERLANDT
EN CHRISTOFFEL

Na een rommelige opstelling van alle mooie
vervoersmiddelen werden de eindexamen kandidaten
van Tessenderlandt en Christoffel in hun mooiste
outfit ontvangen. Dit alles in een mooie entourage bij
de Korenmolen Princenhage. Het was een prachtig
en gezellig feest voor iedereen!
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VOOR 4 JAAR OP RIJ
100% GESLAAGDEN
OP CHRISTOFFEL!
e

Uiteraard waren de
afgelopen weken ook voor
onze examenkandidaten
spannende weken. Iedere
keer weer opnieuw focus
leggen op een goed
resultaat voor je examen.

Veel duimpjes en sterkte van familie
en vrienden. En dan maar wachten op
het eindresultaat en hopen dat je erbij
kunt zijn op de diploma uitreiking. Dit
jaar hadden we de volgende aantallen
kandidaten op Christoffel: 23 leerlingen
voor de Basisberoepsgerichte Leerweg,
12 leerlingen voor de Kader opleiding, 20
leerlingen voor de mavo en 12 leerlingen
voor de pre-mbo leerroute. Uitslag: 100%
geslaagden en dat voor het 4e jaar op rij.
Hoe trots zijn wij op onze leerlingen met
dit mooie resultaat? Ape-trots!!
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LOOPBAAN
ONTWIKKELING EN
BEGELEIDING(LOB)
IN DE BRUGKLAS
Op Christoffel hechten we
veel waarde aan een goede
loopbaanontwikkeling van
de leerlingen wat leidt tot
een goede profielkeuze in
leerjaar 2.

Dat is een belangrijke reden waarom we
al in het eerste leerjaar starten met leuke
LOB activiteiten voor de leerlingen zodat
zij in een praktijkomgeving kennis kunnen
maken met de wereld van beroepen en
opleidingsmogelijkheden die daar naartoe
leiden.
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Al deze activiteiten hebben tot doel de
profielkeuze die al snel aan de orde
komt in leerjaar 2 te vergemakkelijken.
In het tweede leerjaar gaan wij door
met het aanbieden van een breed scala
van dergelijke LOB-activiteiten om de
profielkeuze te helpen maken, begeleid
door de decaan onderbouw en de
mentoren.

ALLE ACTIVITEITEN
HEBBEN TOT DOEL
DE PROFIELKEUZE
DIE AL SNEL AAN
DE ORDE KOMT IN
LEERJAAR 2 TE
VERGEMAKKELIJKEN.
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LOOPBAAN ONTWIKKELING
EN BEGELEIDING(LOB) IN DE
BRUGKLAS: JOBSHADOWING
EN BLIKSEMSTAGE
Een hele leuke, ook
door de meeste ouders,
gewaardeerde activiteit,
is Jobshadowing. Zoon of
dochter gaat een dagje mee
aan het werk (zoals in de
reclame van Essent).
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Ook dit schooljaar was dit een groot
succes en zijn alle leerlingen mee aan het
werk geweest. Na de opgedane ervaring
maakten de kinderen een presentatie die
ze aan hun klasgenoten presenteerden.
Zo kunnen leerlingen op een
laagdrempelige, speelse manier
kennismaken met de wereld van werken.
Nog zo’n activiteit, georganiseerd met
onze samenwerkingspartner Jinc, is de
Bliksemstage. De 1e klassen zijn een
ochtend op een doe-excursie geweest
bij verschillende lokale bedrijven, van
bouw tot garage. Ook hier mochten de
leerlingen meekijken en vooral ook
meedoen. Hierdoor krijgen leerlingen een
beter beeld van wat leuk is en wat niet
aanspreekt.
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GAME ON
Een hele leuke activiteit om dit
te ontdekken, is de deelname
van onze leerlingen aan Game
On Breda.
Game On Breda is een techniek manifestatie
waar de leerlingen spelenderwijs kennismaken
met allerlei aspecten van de techniek. Zij doen
dit door daadwerkelijk aan de slag te gaan op
de techniekpleinen van Game On Breda. Van het
metselen van een muurtje tot het besturen van een
heftruck of het aansluiten van een alarmsysteem.

ALLE TECHNIEKGEBIEDEN WAREN
HIER RUIM VERTEGENWOORDIGD EN
ONZE LEERLINGEN
HEBBEN ZICH
PRIMA VERMAAKT
EN VEEL OPGEPIKT
EN GELEERD.

DE LA SALLE
- Reünie 100 jaar De la Salle
- Een mooi jubileumboek
- Economie & Ondernemen
- Klas 1b Game on
- Klas 1c Game on
- Stedentrip Den Bosch
- Stedentrip Maastricht
CHRISTOFFEL
- Ardennenkamp
- Christoffeldag 7 juni 2022
- CKV voorstelling: ’t Haasje
- First lego League Challenge
- GALA feest
- 100% GESLAAGDEN
- Loopbaan Ontwikkeling
- Jobshadowing en
bliksemstage
- Game on
- Actie voor Oekraïne!
- Ouderraad

Start

39

CHRISTOFFEL

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.
TESSENDERLANDT
- Van der Valk
- Cambridge klas
- De baas van morgen
- Bezoek aan Electude
- Examenstukken BWI
- We deden het weer...
- Game On! Techneuten
- Op kamp met klas 2
- Laadpaal
- Laadpaalwedstrijd
- Tips voor een leukere wijk
- Parijsreis 2022
- Tekenwedstrijd
- Winnaars tekenwedstrijd
- Bakwedstrijd 1.1
- Het Festival!

CHRISTOFFEL
IN ACTIE VOOR
OEKRAÏNE!
Als school hebben wij samen met leerlingen
en ouders een inzamel actie opgezet om
het busje waarmee Lauran de rit zou gaan
maken zo vol mogelijk te krijgen. Onze collega
Lauran is in de actieperiode maar liefst 3 keer
naar Oekraïne gereden om benodigdheden
te brengen naar de
mensen die het daar zeer
Ouders kregen een mail waarin de
situatie aan de grens met Oekraïne
hard nodig hebben. Een
beschreven werd en kregen ook een lijst
slordige 1600 km enkele
met benodigdheden voor de mensen in
nood aldaar toegevoegd. De leerlingen
reis, maar wel voor het
werden geïnformeerd in de lessen en
goede doel!
de leerlingenraad werd betrokken bij de
verspreiding van de informatie over de
actie.
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- Klas 1c Game on
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Donderdag 14 april werden de vruchten
van de actie geplukt: veel ouders,
collega’s en leerlingen namen tassen
vol benodigdheden mee. Met daarbij een
gulle donatie van een zorgverzekering
welke ervoor zorgde dat het verzamelpunt
tot het dak gevuld was met dozen vol
benodigdheden.

Lauran’s busje vol krijgen, was dus
geen probleem. Hij heeft een emotie
volle reis gemaakt. De overige spullen
zijn door collega Mark naar Rotterdam
gebracht om door andere dappere
chauffeurs in Oekraïne te krijgen. Dank
aan alle leerlingen, ouders en collega’s die
geholpen hebben om van deze acties een
groot succes te maken!
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-

OUDERRAAD
Beste ouders/verzorgers,
Sinds afgelopen jaar ben ik als opa van
mijn kleinzoon lid geworden van de
ouderraad omdat ik het belangrijk vind
om mee te kunnen praten en denken over
onderwerpen zoals:
- Onderlinge communicatie tussen
ouders/verzorgers en leerkrachten
- Nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs en wat dit teweegbrengt
bij de leerlingen en de leerkrachten,
hoe hiermee om te gaan en wat
gaat dit doen met de uiteindelijke
schoolresultaten
- Hoe gaan ouders en leerkrachten om
met lesuitval en studiedagen, die soms
onverwachts aankomen bij ouders en
op wat voor manier kunnen we dit in
de toekomst voorkomen
- Meedenken over activiteiten, die zowel
voor de leerlingen –als leerkrachten
leuk en uitdagend moeten zijn
- Wat kunnen we doen om een diplomauitreiking feestelijk te maken en hoe
gaan we om met examenstunts van de
leerlingen
41

-

-

-

Op wat voor manier kunnen we
er voor zorgen dat een gevraagde
ouderbijdrage voor bijvoorbeeld een
kamp door iedere ouder wordt voldaan
en leggen we uit dat als een dergelijke
financiële bijdrage niet wordt betaald,
het in de toekomst kan voorkomen
dat dergelijke activiteiten dan
wellicht geen doorgang meer kunnen
vinden omdat de school hier geen
draagkracht voor heeft
Welke maatregelen worden er
genomen bij ongepast gedrag, hoe
wordt iedereen er op aangesproken
als de normen en waarden worden
aangetast
Veiligheid: met name hoe voorkomen
we het gebruik van drank, drugs,
roken en pesten op school en op
wat voor manier kunnen we bij de
leerlingen de gevaren hiervan duidelijk
maken voor nu en in de toekomst
Ondersteuning verlenen bij
het inrichten van open dagen,
voorlichtingsbijeenkomsten en
feestelijke gelegenheden.

Al dit soort onderwerpen komen
allemaal aan bod tijdens de schoolraad
vergaderingen, waarbij ik er waarschijnlijk
best een paar vergeten zal zijn.
Ikzelf ben als ouder van mijn zoon en als
opa van mijn kleindochter ook een 6-tal
jaren lid geweest van de oudercommissie
bij het Berkenhof College en heb dit altijd
met plezier gedaan. Waarom vind ik dit

zo belangrijk omdat een nieuwe inbreng
van een andere ouder/verzorger soms
voor verrassingen kan zorgen, maar ook
voor veranderingen in het aanpakken van
sommige dilemma’s waar een school voor
kan komen te staan.
Dit kan ook voor zowel de school als de
ouder/verzorgen een win/win situatie
opleveren omdat er soms dingen op
school spelen waar je normaliter geen
weet van zou hebben, maar door mee te
participeren in de schoolraad kunnen we
gezamenlijk bepaalde situaties trachten
op te lossen of aanpassen om dit tot een
goed einde te brengen. Mijn advies aan
elke ouder/verzorger is dan ook lees het
aanmeldingsformulier van de ouderraad
op onze website eens goed door en kijk
of u voor de paar keer dat de ouderraad
samenkomt tijd kunt vrij maken om
hierin mee te participeren en wie weet
vindt u het zo leuk dat u gedurende dat u
kind op onze school zit lid blijft van onze
ouderraad.
Voor nadere informatie kunt u altijd
contact opnemen met de schoolraad
via het algemene emailadres van de
school en/of met een van de leden van
de ouderraad via hetzelfde emailadres,
beiden zijn hieronder weergegeven.
Contact opnemen met de ouderraad van
Christoffel kan het algemene mailadres
van de school info@christoffelbreda.nl

Welkom bij PLEIN,
het digitale schoolblad
van Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

Leden van de ouderraad zijn:
• Bjorn Boerdam,
vader van Jordy leerjaar 1
• Germaine Arnold,
moeder van Bojan leerjaar 1
• Eva van der Burgt,
moeder van Freek leerjaar 1
• Jos Siemens,
opa van Yoshua leerjaar 2
• José de Pijper,
moeder van Kadir leerjaar 2
• Hanneke Veldhuis,
moeder van Daan leerjaar 3

Met vriendelijke groet,
Jos Siemons, lid van de ouderraad
Christoffel
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