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Geachte ouders/verzorgers,
Wederom een bijzonder jaar voor ons allen. Alle onzekerheden en veelal negatieve berichten, er lijkt
geen einde aan te komen. Toch zijn er ook nog vele mooie gebeurtenissen. Onze leerlingen, ons team en
onze afdeling hebben samen voor u een aantal bijzondere gebeurtenissen onder elkaar gezet in onze
kersteditie van de mavo-krant.
Namens het mavo-team wensen wij u een gelukkig en vooral gezond 2022 toe.
Met vriendelijke groet,
S.Franken

Wie het weet mag het zeggen...
Aan het begin van het schooljaar was er

nog geen vuiltje aan de lucht.
Wie is deze meneer die onze school bezocht? Onder de goede inzendingen verloten we een mondkapje. Matthijs Smits uit
M4B heeft in elk geval geen idee...
In mavo 3 heeft zich een rasartiest verstopt.. Onder de naam V1nce kunt u hem

Nieuw talent in mavo 3

spotten op Spotify en Youtube. Het is raadzaam dit niet te doen als u net zwaar getafeld heeft.
Over tafelen gesproken. Oud-leerling Reno van Kralingen is toegelaten tot de prestigieuze Cas Spijkers
Academie in Breda. Voor de 17 jarige Strijenaar is dat ‘a dream come true’.
Meer over Reno verderop in de krant.

De brugklassers zijn dit jaar weer creatief
De brugklassen zijn in de lessen Beeldende
Vorming van meneers Baars bezig geweest

met het maken van een maquette van een
poort.
Leerlingen moesten een thema bedenken.
Voor deze opdracht hebben ze gesoldeerd
en gepuntlast. In deze opdracht zit ook
houtbewerking. Er werd gebeeldhouwd en
geconstrueerd. Om het nog wat ingewikkelder te maken, moesten palen van de poort
voorzien worden van een patroon.

Even voorstellen...
Hallo allemaal, ik ben meneer De Deugd. Sinds dit jaar
ben ik docent economie op het Hoeksch Lyceum voor de
mavo en het vwo. Een aantal van jullie zullen mij ook al
kennen vanuit mijn stage de eerste helft van vorig schooljaar. Ik kom uit het mooie Brabant. Naast dit alles ben ik
ook nog studerende aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam om zo uiteindelijk mijn eerstegraads bevoegdheid te kunnen behalen.

Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen en een gezond
en leerzaam 2022 !

En hier hebben we
V1nce !

Onze eigen Max Verstappen
Mika Bison uit M4B is dit jaar ook weer uit de startblokken
geschoten.

https://www.bison-racing.com/2021/09/13/nxtgpemmen-rechtsom/

Oud-leerlingen

Kim Roobol geeft een
gastles
Kim Roobol, tot voorkort zelf leerlinge in
mavo 4 heeft haar draai gevonden op het

MBO.
Ze kwam speciaal nog eens terug naar
haar jeugdliefde om een gastles te verzorgen in de klas van mevrouw Weeda.

Reno van Kralingen heeft zijn draai gevonden
Ook in deze crisistijd lukt het de Strijenenaar om in de horeca aan de slag te blijven. Hij heeft een bijbaan
bij restaurant Parkheuvel Rotterdam. En hij helpt zijn ouders ook, die OnS Proeflokaal in zijn woonplaats
runnen. “Toen ik vier jaar was liep ik daar al in de keuken rond”. Op latere leeftijd kreeg hij steeds meer
te maken met de horeca. In het derde jaar van de middelbare school liep hij stage bij restaurant Leff in
Oud-Beijerland. “Sindsdien ben ik het steeds meer gaan waarderen”.
Lees verder

Oud-leerlingen (vervolg)
‘Beste school’
Van Kralingen staat te popelen om aan de driejarige mbo-opleiding
in Breda te beginnen. “Naar mijn mening is het de beste school van

Nederland. Wanneer je hier een diploma hebt gehaald, word je snel aangenomen.’’
Twintig kandidaten werden uitgenodigd in Breda, nadat zij een motivatiebrief hadden gestuurd, om hun
culinaire kwaliteiten te laten zien en laten proeven aan de keurmeester: chef-kok en horecaondernemer
Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije in Zwolle. Van Kralingen: “Dat was pittig, maar het is gelukkig goed gekomen.’’ Van de twintig kandidaten werden er dinsdag 17 toegelaten, onder wie dus de
Strijense tiener.
Toekomst

Van Kralingen: “Voorlopig zie ik een toekomst voor me als chef-kok of souschef. Maar misschien denk ik
er over een paar jaar: ik begin mijn eigen sterrenrestaurant”.

Schoolzaken

Loopbaanoriëntatie in mavo 3 en 4

Mevr. Visser
docente Engels

In mavo-4 ronden de leerlingen het LOB-programma af.

mentrix M1a en M3c

Onderdelen hiervan zijn een Meet &Greet en loopbaangesprekken.

LOB-begeleider mavo

De Meet &Greet heeft op 12 oktober plaatsgevonden op het Da Vinci College in Dordrecht. Leerlingen maakten kennis met hun mogelijke vervolgopleiding en dit was heel divers: van luisteren naar uitleg tot het bereiden van een lichte lunch.
Op 23 november was het laatste onderdeel: het gesprek met een loopbaancoach.
De kracht van dit onderdeel is het driehoek gesprek: mavo (= mentor) en mbo (=loopbaancoach) voeren samen een studiecheckgesprek met de leerling.
In verband met de corona-maatregelen vond dit online plaats.
De gesprekken werden door alle partijen als zeer nuttig ervaren: leerlingen die al weten welke richting ze op
willen gaan voelden zich gesterkt in deze beslissing en voor anderen werden de mogelijke keuzes verbreed of
van een andere kant belicht.
De leerlingen ontvangen van dit gesprek een aanbevelingsbrief met daarin een positief advies voor de aanmelding bij de vervolgopleiding of het advies zich in meerdere opleidingen te verdiepen en open dagen te
bezoeken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde samenwerking met het Da Vinci College, mede dankzij de inzet van
onze leerlingen en mentoren van mavo 4.

Schoolzaken
Streetdance met de
sportklasleerlingen
Afgelopen periode hebben de Mavosportklassers tijdens de sportklaslessen hele gave dansclinics gehad. Ze
zijn bezig geweest met Streetdance
is een kenmerk van hiphop en komt
uit de Verenigde Staten. Hiphopdansers bedenken steeds nieuwe
danspassen die ze daarna op straat
aan anderen laten zien. Er zijn geen
regels en alle bewegingen zijn goed.
Daardoor zijn er verschillende stijlen
ontstaan, de verzamelnaam van deze stijlen is streetdance.
Dhr. Nuiten
Docent LO/Sportklas
Mentor M 3d

Tijdens de clinics zijn de sportklasleerlingen hiermee bezig geweest,
wat tot hele gave resultaten heeft
geleid.

Schoolzaken

Project klas 2
Tijdens het project voor klas 2, waar ook de mavo-klassen aan
mee zullen doen, staat het thema duurzaamheid centraal.
We geven de leerling de volgende boodschap mee;
“Je zult meer te weten komen en gaan leren over duurzaamheid en hoe dit een rol kan spelen in jouw dagelijks leven.
Duurzame producten en jouw keuze daarvoor kunnen helpen
om het leven van andere mensen te verbeteren.
Wij zullen via de “sustainable development goals”, doelen die
de Verenigde Naties hebben bedacht om de wereld een betere
plek te maken, naar duurzame chocolade en naar jouw eigen
chocoladereep een korte reis maken om jou ervan bewust te
maken dat ook jij je steentje bij kunt dragen als je iets vaker
kiest voor duurzame producten.
Uiteindelijk maak je enkele kleinere opdrachten tijdens dit project en zul je het afsluiten met een korte presentatie of een
mindmap waarin je duidelijk maakt wat je deze dagen hebt geleerd.
Tijdens het project mag je gebruik maken van het internet,
overleg met je klasgenoot en wanneer je er echt niet uitkomt
vraag je hulp aan de begeleidend docent.”
Het project bevat verschillende teksten over vakoverstijgende
thema’s, ontwerpopdrachten, blind proeven van chocolade en
een eindopdracht waar presenteren en het maken van een
mindmap aan de orde komt.
Het project is een initiatief van de werkgroep internationalisering en heeft dus een vakoverstijgend, internationaal karakter
en draagt bij aan het ontwikkelen van het besef van wereldburgerschap van de leerlingen.
Van onze speciale verslaggever dhr. Van der Laan
En wij maar denken dat hij alleen Duits spreekt!

Dhr. Van der Laan
Docent Duits

Schoolzaken

Cursus VCA
Een elftal toppers van mavo 3 volgen al enkele weken de cursus Veiligheid, gezondheid en milieu
Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma ben je in staat om veilig en gezond werkzaamheden uit te
voeren in risicovolle sectoren. Dit diploma is tien jaar geldig en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.
Inmiddels is hun kennis getoetst en kon de Jip en Janneke champagne uit de koelkast gehaald worden.
Helaas is niet iedereen geslaagd. Wij waarderen in dit geval echter de Olympische gedachte.
Onderstaande foto geeft de sfeer in de VCA-groep goed weer

