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De zomervakantie dient zich aan! De afgelopen weken zijn we ontzettend druk geweest met allerlei leuke activiteiten met en 
voor onze leerlingen: wat was het leuk! Hieronder kunt u er alles over lezen.

Ook zijn wij als team Thamen druk bezig geweest met het bepalen van de nieuwe organisatiestructuur. We gaan over naar 
teams die gevormd zijn rondom de leerlingen, aansluiten bij het vakcollege en voor leerlingen en ouders duidelijk is. Daarom 
zijn we op de volgende structuur uitgekomen:

  

In de praktijk zult u als ouder/verzorger er niet veel van merken, alleen heeft u misschien contact met een andere teamleider 
of leerlingcoördinator dan voorheen. In de nieuwe schoolgids zullen deze gegevens duidelijk te vinden zijn. 
De mentor is in de meeste gevallen uw contactpersoon op school, hier maakt u na de zomer kennis mee.

Maar nu eerst een (hopelijk) heerlijke zomervakantie 
met veel zon en plezier!
Tot ziens in augustus/september!

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen
Directeur

Beste ouders/verzorgers,

Team brugklas: alle leerlingen van klas 1 van alle niveaus vallen on 
der team brugklas met teamleider Mark Bader + leerlingcoördinator 
Femke Meijerhof

Team TeTo: alle leerlingen van klas 2, 3 en 4 mavo met profiel TeTo  
vallen onder team TeTo met teamleider Maaike Berbee + leerlingcoör-
dinator Emile Albert de la Bruhèze

Team D&P: alle leerlingen van klas 2, 3 en 4 basis en kader met profiel 
D&P vallen onder team D&P met teamleider Venice Venema + leerling-
coördinator Büsra Orhan

Team Techniek: alle leerlingen van klas 2, 3 en 4 basis en kader met 
profiel Techniek vallen onder team Techniek met teamleider Sandra 
van den Bosch + leerlingcoördinator Marcel Verschoor



In de week van 30 juni tot en met 3 juli was de projectweek voor klas 1 en 2. 
De projectweek klas 1 ging over Schiphol. De klassen hebben maquettes gebouwd van hun eigen vliegveld. Bij alle vakken 
werd er aandacht besteed aan Schiphol: hoe bereken je de remweg op de Aalsmeerbaan? Hoeveel kilo kan een vrachtvlieg-
tuig vervoeren? Wat voor beroepen worden er op en rondom Schiphol uitgeoefend? En wat is jouw droomreis en hoe kan ik 
deze organiseren? Ook ging klas 1 naar Aviodrome: hèt luchtvaartmuseum! Aviodrome heeft een complete verzameling van 
meer dan 100 oude en nieuwe vliegtoestellen. Ook stegen we naar grote hoogte in de Vluchtsimulator en konden we een 
spannende vlucht beleven in het 4D-filmtheater!

Klas 2 had projectweek Nederland Bloemenland. Op de maandag zijn we met alle tweedejaars leerlingen naar wereldtuin-
bouwtentoonstelling Floriade in Almere geweest. Verder hebben de leerlingen in deze week vanuit hun gekozen profiel een 
lesbrief gevolgd. Hiervoor hebben ze per profiel een bedrijfsbezoek afgelegd. Op de vrijdag hebben we de projectweek mooi 
afgesloten met een Vakcollege-festival, waarin de leerlingen aan elkaar en de ouders presenteerden wat ze die week ge-
maakt hadden. De onderstaande bedrijven willen wij daarom ook bedanken voor de mogelijkheid om hun bedrijf te bezoeken:
Royal Flora Holland
Kwekerij Ard van Klaveren
Floriworld
De boswachterij in het Amsterdamse bos
Bouqetnet
Schreurs verdeling
Bosman van Zaal

Vakcollege Projectweken

Di 30 aug 1e schooldag, introductiedag voor alle leerjaren
Wo 31 aug Vervolg introductieprogramma alle leerjaren
Do 1 sep 1e lesdag leerjaar 2 , 3 en 4
Ma 5 sep 1e lesdag leerjaar 1
Wo 14  sep Ouderavond leerjaar 1
Wo 21 sep Ouderavond leerjaar 2, 3 en 4
Di 20 sep Studiedag / leerlingen lesvrij
Vr 7 okt Studiedag // leerlingen lesvrij
17 - 21 okt Herfstvakantie

Agenda Disco Onderbouw
Na tijden van maatregelen en lockdowns was 13 
mei het moment daar; eindelijk weer een dis-
co! De aula werd omgetoverd tot dansvloer, de 
oudervereniging bouwde een bar, een DJ werd 
ingehuurd en Thamen was ready to party! En een 
feest was het zeker. We hebben enorm genoten 
van alle blije dansende leerlingen en hun mooie 
outfits.



LOB (Stage(bezoeken), Doe Dag VMBO on Stage)
Bijna duizend vmbo-leerlingen zijn op 2 juni op pad voor de Doe Dag 
van Veen en Amstelland On Stage. Ze hebben kennisgemaakt met 
de bedrijven uit de regio, oriënteerden zich op hun mogelijkheden en 
konden proeven van hun droomberoep in de praktijk. Wij kijken terug 
op een fantastische dag!
En ook onze derdeklassers hebben niet stilgezeten: zij hebben twee 
weken stage gelopen! Stages vinden wij een belangrijk onderdeel op 
Vakcollege Thamen. De stages liepen uiteen van werken in een res-
taurant, kapsalon of kinderopvang tot werken in een winkel, op school 
of in de grafische vormgeving! 
Dat is pas echt leren door doen!

“Mevrouw, mevrouw we willen u wat vragen…” Een aantal 
gesprekken verder kreeg een aantal dames uit 4Kader D&P 
kregen toestemming van meneer Steinhart en Paul E om 
hun examenstunt te gaan organiseren. Donderdag 21 april 
zijn een aantal onderbouwklassen verrast tijdens hun les-
sen met confettikanonnen. In hun grote pauze werd een 
ouderwetse stoelendans georganiseerd waarbij leerlingen 
en personeel fanatiek aan mee deden. Lesgevende do-
centen werden deze ochtend verrast met het feit dat hun 
toetsenbord in plastic was gewikkeld en sommige lokalen 
waren vrolijk versierd. Tijdens de personeelsvergadering 
die middag werd ook het personeel uitgedaagd om mee te 
doen met een stoelendans nadat de organiserende meiden 
voor ons een feestlied hadden gezongen. Een examenstunt 
waarbij het draaide om gezelligheid en grapjes met elkaar 
om zo de bijzondere 4 jaar op Thamen af te sluiten. Op 
vrijdag 10 juni heeft het gala plaatsgevonden, we mochten 
eindelijk weer de rode loper uitrollen voor onze examenkan-
didaten.

Op vrijdag 10 juni was het gala. Leerlingen kwamen aan in 
de meest gave vervoersmiddelen! Denk aan een Mustang, 
legertruck, oud Volkswagen busje, een Buick Invicta en een 
stoet met motoren.
Daarnaast hebben de leerlingen de mooiste outfits uit de 
kast getrokken, de jongens in pak en de meiden in de mooi-
ste glitterjurken. Na een spectaculair entree hebben we in 
school er nog een groot feest van gemaakt!

We willen iedereen bedanken voor deze prachtige avond en 
we kijken nu al uit naar het volgende gala.

Maandag 11 juli en dinsdag 12 juli was de diploma-uitrei-
king voor onze geslaagde leerlingen.
Wat fijn dat we weer met alle leerlingen, ouders, familie en 
vrienden in de aula een feestelijk programma neer konden 
zetten. Onder groot applaus kwamen de leerlingen binnen 
waarna er weer een ouderwetse Cabarue door de docenten 
verzorgd werd. Na de toespraak en felicitaties van de direc-
teur zijn de leerlingen met hun mentor naar een mooi ver-
sierd lokaal gegaan alwaar de diploma’s werden getekend. 
Alle mentoren hebben hun leerlingen persoonlijk kunnen 
toespreken en feliciteren. Afsluitend is iedereen weer in de 
aula bijeengekomen om gezellig een drankje te drinken met 
elkaar. Ook hebben de leerlingen nog een goodiebag met 
daarin het jaarboek gekregen. Met dank aan de tomeloze 
inzet van de oudervereniging! Het waren twee geslaagde 
avonden!

Examenstunt, gala en diplomering



Cultuurdag en voorstelling
Aan het einde van het schooljaar kon vakcollege Thamen de 
cultuur inhalen die we door corona hadden gemist. De derde-
klassen sloten de kunst- en cultuurlessen af met de cultuurdag. 
Leerlingen kozen twee workshops uit een divers aanbod: Yoga, 
Rap, Afrodance, Mangatekenen, Action Painting, Beats ‘n Drums, 
Scrapheap Challenge, Koken, Archery Tag, Tassen Pimpen en 
Tekenen met 3D-pen.
De leerlingen waren enthousiast om eens iets anders te doen en 
hun docenten in een nieuwe rol te leren kennen.

De 1e en 2e klassen konden genieten van een dansvoorstelling. 
De aula werd omgetoverd tot een theaterzaal: licht uit, spot aan.
De dansers van de voorstelling ”Is dit echt” deden mee aan een 
wedstrijd met de bijbehorende reacties op social media.

De leerlingen leefden erg mee met het stel. Aan het eind waren 
er bloemen en een groot applaus.  

In mei hebben we Eid al Fitr (Suikerfeest) gevierd in de aula tijdens de kleine en grote pauze. Het echte suikerfeest vond 
plaats in de vakantie, maar verschillende leerlingen zijn, zoals jullie eerder hebben gelezen, met het idee gekomen om het 
nog een keer samen op het Thamen te vieren. 
De leerlingen konden ook twee verschillende quizzen spelen die te maken hadden met het thema. Ook hebben meerdere 
collega’s lekkere dingen gemaakt waar iedereen van heeft genoten, dank daarvoor. Het Suikerfeest is net als de Ramadan 
elk jaar op een ander moment. Toch hopen wij het komende jaar net zo gezellig te kunnen maken. Het was een gezellige en 
leerzame dag, en namens het leerlingenpanel, bedankt voor alle hulp! Mevrouw Zomer en mevrouw Dullemond

Eid al Fitr (Suikerfeest)



Excursies klas 1, 2, 3 en 4
Op vrijdag 22 april is klas 1 tot en met 4 op funexcursie ge-
weest. Klas 1 ging naar Drievliet, klas 2 naar Duinrell en de 
bovenbouw ging naar Walibi.

Bedankt allemaal voor de leuke dag! Het was heerlijk weer en 
we hebben alle achtbanen kunnen testen.

Activiteitenweek klas 3

Dit jaar konden we na twee jaar weer op activiteiten-
week. De keuze voor onze leerlingen was: Dagjes Uit in 
Nederland of Survivalkamp in Ommen.

De leerlingen die meededen aan Dagjes Uit hebben de 
volgende activiteiten gedaan: Crusoë Survival in Zand-
voort, Lasergamen Paintball en Airsoft in Almere, Graffi-
ti workshop op school, Bowlen in Amstelveen. Het weer 
was prachtig en zowel de leerlingen als de begeleiders 
hebben er van genoten.

Het survivalkamp in Ommen was ook erg leuk. De leer-
lingen en begeleiders gingen op Bivak, de bivakplek mid-
den in het bos werd bereikt middels een oleaat-speur-
tocht. Op een houtvuur hebben de leerlingen hun eigen 
eten bereid. Mountianbiken, paintballen, highrope par-
cours, boogschieten, kanoën afgewisseld met lekker 
zwemmen in het zwembad, voetballen of gewoon lek-
ker chillen zorgden voor een fantastische ervaring voor 
zowel begeleiders als leerlingen!

Proefles techniek groep 7
Vrijdag 24 juni kwam groep 7 van basisschool Willes-
poort uit Wilnis langs om een techniekles te volgen op 
Thamen. Meneer van Rijn heeft in samenwerking met 
hulpleerlingen Zoë en Tycho laten zien wat Thamen zoal 
doet met techniek. Leren door doen! Bedankt voor de 
leuke samenwerking!



We hebben al even kunnen genieten van lekkere brood-
jes van Brigitte (of Britt), maar volgend schooljaar gaat 
de broodjesbar van Vakcollege Thamen écht open!

Broodjesbar

Elektrotechniek certificaten
Certificaatuitreiking vmbo’ers Elektrotechniek op IW-op-
leidingslocatie Hoofddorp!  

Leerlingen van Vakcollege Thamen hebben met succes 
deelgenomen aan dit versnelde traject.   
Vierdeklassers hebben in hun examenjaar bij het Nova-
college de eerste drie thema’s van de opleiding Elektro-
techniek afgerond en bij IW in de opleidingslocatie een 
praktijkoefening gemaakt. 

Hiermee starten zij volgend jaar met een voorsprong in 
zowel de praktijk als de theorie; dit zal de overstap van 
het vmbo naar het mbo zeker versoepelen. Een mooie 
samenwerking met goede resultaten. 
Wij zijn trots op de inzet van de aankomende IW’ers!  
Omdat Opleiden Werkt!
Met heel veel dank aan; Ernst Dopper, Jan van Haerin-
gen en Ilse Zutt.en natuurlijk onze PIE-docenten van 
Thamen.

Inspectiebezoek
In mei heeft onze school een dag lang bezoek gekregen 
vanuit de inspectie voor het onderwijs. In de terugkoppe-
ling gaven de inspecteurs aan dat ze blij waren met wat 
ze bij ons op school hebben gezien. Ze zagen een team, 
dat hart heeft voor de leerlingen en met veel plezier vorm 
geeft aan het onderwijs. Het leren door doen zagen zij in 
heel veel lessen en activiteiten terug op deze dag. Daar-
naast hebben zij, door het voeren van allerlei verschillende 
gesprekken, terug gehoord dat medewerkers en leerlingen 
zich gezien en gehoord voelen. 

In het gesprek waarin zij deze informatie teruggaven, heb-
ben we met elkaar ook besproken welke zaken we verder 
kunnen versterken. Het was goed om met de inspectie te 
bekijken welke onderdelen van de lessen verder kunnen 
worden verbeterd en hoe we op een simpele manier som-
mige lessen nog meer betekenis kunnen geven. Het was 
fijn om te merken dat de inspectie onze visie op leren waar-
deert en met ons heeft meegedacht hoe we dit de komende 
jaren verder kunnen neerzetten. We hebben deze dag met 
een heel goed gevoel afgesloten en zijn dan ook heel trots 
op wat we als team neerzetten met elkaar. 

STO professionalisering
Vakcollege Thamen gaat namens STO (Sterk TechniekOn-
derwijs) naar Floriade. Het personeel heeft thema’s behan-
deld als duurzaamheid, circulaire bouwmethoden en inspi-
ratie voor TeTo en BWI. 



De laatste lesdag dit jaar was er niet zomaar een: vrijdag 
1 juli vierden we Keti Koti tussen de lessen door! Deze 
feestdag besteden we aan het vieren dat in 1863 op 1 juli 
de slavernij werd afgeschaft in Suriname en de Nederland-
se Antillen. Nu het in Nederland steeds dichterbij komt dat 
we van Keti Koti een nationale feestdag maken, is het niet 
meer dan logisch dat we dit ook vieren op het Vakcollege 
Thamen. 

Een groep leerlingen heeft de koppen bij elkaar gestoken 
om buiten schooltijd het feest op te zetten. Er werden niet 
alleen een hoop vlaggen opgehangen en bandjes uitge-
deeld, maar ook mocht iedereen aan een prijsvraag mee-
doen over de Surinaamse cultuur en de feestdag, waarna 
je een ijsje of heerlijke portie nasi of bami kon verdienen 
in de aula. Onder het geluid van muziek werden er door de 
kinderen vlechtjes in het haar van schoolgenoten gezet, met 
kralen in de kleur van de Surinaamse vlag.   

Omdat Keti Koti niet alleen een prachtige feestdag is, maar 
ook een belangrijk moment in de geschiedenis, deden de 
leerlingen uit de organisatie een week van tevoren een ron-

de door de school om alle 1e en 2e klassen een les te geven 
over de achtergrond van de viering. Zo hopen we een blij-
vend bewustzijn te creëren en jaar in, jaar uit, met zijn allen 
van 1 juli te genieten!  

Keti Koti (mentorlessen en viering)

Eindelijk konden wij na 3 jaar weer de sportdagen organise-
ren voor onze leerlingen. Nog wel een beetje in corona-style 
aangezien de voorbereidingen al getroffen werden afgelo-
pen januari. Iedere jaarlaag is een dagdeel in en rondom 
Thamen bezig geweest met verschillende sportactivitei-
ten. Ene deel van de sportdag waren de teams bezig met 
teamsporten o.a. uni-hockey in de aula, voetballen op het 
asfaltplak voor school en basketballen op het schoolplein. 
Andere deel van de sportdag waren de teams bezig met 
spelletjesactiviteiten, à la levend tafelvoetbal, Just dance, 
spijkerslaan en natuurlijk een stormbaan. Vooral de laat-
ste was erg in trek bij alle leerlingen en waren ze bloed-
fanatiek. Alle onderdelen werden begeleid door het gehele 
lesgevende team, denkend aan de wiskunde docent die bij 
voetbal floot, de Nederlandse docent stond bij basketbal, 
de techniekdocent bij levend tafelvoetbal, de tekendocent 
bij tafeltennis, de toa van teto & science bij de stormbaan 
en de Engelse docent bij Just dance. Met dank aan de ou-

dervereniging kregen de leerlingen of aan het eind of hal-
verwege hun sportdag een lekker ijsje om even bij te tanken 
om daarna weer verder te kunnen gaan.
Hopelijk kunnen en mogen wij volgend schooljaar een nog 
uitgebreidere sportdag organiseren voor de klassen uit 
jaarlaag 1 t/m 3.

Met sportieve groet,
De LO-sectie

Sportdagen klas 1, 2 en 3

https://fb.watch/c4pA06PudP/


Hoe lang werk je op Thamen? 
Ik werk sinds 1 januari met heel veel plezier als teamleider op 
Thamen.

Wat vind je het leukst aan je werk? 
Binnen mijn werk vind ik het leuk dat ik heel veel met mensen mag 
werken. Voor mij maakt het dagelijks contact met de leerlingen en 
het team elke dag weer anders en daar word ik heel blij van.

Wat staat er nog hoog op je bucketlist? 
Op mijn bucketlist staat bovenaan een lange reis samen met mijn 
gezin of misschien later alleen met mijn man Eric.

De vorige spotlight-collega was Zoë Dullemond. Zij stelt jou de 
vraag: wat vind je het leukst op Vakcollege Thamen?
Ik vind het heel bijzonder hoe enthousiast onze leerlingen zijn over 
hetgeen wat ze leren bij ons op school. Regelmatig vertellen leer-
lingen tijdens de pauzes waar ze mee bezig zijn in de lessen. Het 
onderwijs wat wij geven zorgt dus voor enthousiaste leerlingen. Daar 
werkt iedereen in het team heel hard aan mee. En ik vind het dan 
weer heel leuk dat ik daar deel van uit mag maken.

Aan wie geef je het stokje door en welke vraag wil je stellen?
Ik wil graag het stokje doorgeven aan onze collega 
Linda Abrahamsz. Van haar zou ik willen weten wat het vak econo-
mie nou zo interessant maakt.

In de Spotlight: Maaike Berbee

Redactie (PR@thamen.nl)
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de herfstvakantie.

STO professionalisering
Vakcollege Thamen is namens STO (Sterk TechniekOnderwijs) 
naar Floriade gegaan. Het personeel heeft thema’s behandeld als 
duurzaamheid, circulaire bouwmethoden en inspiratie voor TeTo 
en BWI. 

http://instagram.com/vakcollegethamen
https://www.linkedin.com/in/vakcollege-thamen-5626b419b/?originalSubdomain=nl
http://facebook.com/vakcollegethamen


Redactie (PR@thamen.nl)
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de herfstvakantie.

WIJ WENSEN IEDEREEN 

EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!

http://instagram.com/vakcollegethamen
https://www.linkedin.com/in/vakcollege-thamen-5626b419b/?originalSubdomain=nl
http://facebook.com/vakcollegethamen

