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Beste ouders/verzorgers,

Nog een paar dagen en de herfstvakan-

tie staat alweer voor de deur. De weken 

zijn omgevlogen! Voor zowel leerlingen 

als collega’s was het weer even wennen 

om fysiek les te geven na de lockdown 

en onderwijs op afstand. 

Ook nu houdt COVID-19 ons bezig: hoe 

houden we de besmettingen zo laag mo-

gelijk en hoe passen wij ons telkens zo 

snel mogelijk aan, aan de aangescherpte 

maatregelen? Daarom heeft dit jaar de 

ouderavond op een manier plaatsgevon-

den zoals nog nooit eerder. In de onder-

bouw in shifts, zodat er gepaste afstand 

gehouden kon worden en in de boven-

bouw online via Teams. 

Uit de evaluatie blijkt dat beide avon-

den als positief zijn ervaren door zowel 

ouders/verzorgers als de collega’s. Dat 

is fijn om te horen! Verder blijft het voor-

lopig veel en snel schakelen, afhankelijk 

van de maatregelen die gecommuni-

ceerd worden vanuit de overheid. Wij 

houden u daar zo uitgebreid mogelijk van 

op de hoogte. 

Gelukkig staat Vakcollege Thamen onder-

tussen niet stil. Er is de afgelopen weken 

weer veel gebeurd en ondernomen met 

en door de collega’s en leerlingen. Daar 

kunt u hieronder alles over lezen!

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen

Directeur

De vakantie is weer voorbij, vorige maand 

mochten de leerlingen na bijzonder lange 

afwezigheid weer ‘echt’ naar school. 

De eerste dagen stonden vooral in de 

onderbouw in het teken van introductie, 

en alle klassen hebben buiten school een 

excursie gehad. Zo ging klas 1 naar Fun 

Forest, klas 2 naar Poldersport en hebben 

de bovenbouwers zich vermaakt in het 

Fun Center in Amstelveen, waar ze onder 

andere konden lasergamen. 

Het mooie weer en het enthousiasme van 

de leerlingen en collega’s zorgden overal 

voor een goede sfeer. De kop is er weer af. 

Inmiddels vinden de lessen weer plaats 

volgens het normale rooster. 

Vakcollege Thamen is weer begonnen!

Aftrap Thamen nieuwsbrief 
door Mattie Smits-Jansen (directeur)

05 okt:   Start SE1 3BKM  

  Start SE6 4BK  

10 okt:   M4 onderzoeks-/  

  deelvragen ingeleverd 

19 okt:  Inhalen SE1 3BKM

  Inhalen SE6 4BK  

26 okt:  Start SE6 4M 

Eind okt: Inschrijving Activiteitenweek  

  klas 3 

02 nov:   Inhalen SE6 4M

04 nov:  Schoolfotograaf

05 nov:  Dansproject leerjaar 1 (ov)

 06 nov:   Leerlingen lesvrij

  Studiemoment

09 nov:   Herkansing SE6 4BK

18 nov:  Ouderavond leerjaar 4

19 nov:  Project ‘Gewoon Anders’

20 nov:  Herkansing SE6 4M

23 nov:  Leerlingen lesvrij vanaf  

  14.00, studiemoment

30 nov:   SE2 3BKM

03 dec:  M4 tussentijdse evaluatie  

	 	 profielwerkstuk

04 dec:  Sinterklaasviering

07 dec:  Inhalen SE2 3BKM

10 dec:  Leerlingen lesvrij

  Voortgangsbesprekingen

17 of 18 dec: Kerstviering

Agenda



Vakcollege Thamen is het tweede jaar 

in gegaan met de praktijklessen van het 

Vakcollege. In de eerste klas krijgen alle 

leerlingen 8 uur praktijklessen in de vorm 

van techniek en mens en dienstverlenen. 

Alle eerste klassen hebben een schatkist 

gemaakt om elkaar beter te leren kennen 

bij M&D en bij techniek zijn ze bezig ge-

weest met een letter op een voetstuk.

Tweede klas 
In de tweede klas is het iets ingewikkelder. 

Bij basis en kader krijgen de leerlingen die 

voor “Mens en dienstverlenen” hebben ge-

kozen 6 uur in de week M&D. De leerlingen 

hebben daar kunnen kiezen uit de lesbrie-

ven “Het blote voetenpad” en “De gedekte 

tafel”. Leerlingen maken op deze manier 

kennis met allerlei aspecten binnen de 

mens en dienstverlening.

Bij Techniek krijg de leerlingen 4 uur in 

de week algemene technieken en 2 uur 

in de week ontdekken zij de technische 

profielen van het vakcollege. Bij algemene 

technieken zijn zij bezig geweest met het 

maken en houden van een presentatie van 

een technisch onderwerp naar keuze.

De Mavo
Deze leerlingen krijgen 3 uur in de week 

Technologie en toepassingen. Bij TETO 

krijg je opdrachten van bedrijven en 

maatschappelijke instellingen bij jou uit 

de buurt. Het gaat om problemen waar 

technologische oplossingen voor nodig 

zijn. Natuurlijk ga je regelmatig kijken in 

de praktijk. Technologie is overal. Daar-

om kunnen TETO-opdrachten overal 

over gaan: gezondheid, energie, handel, 

voeding, transport, wetenschap, design en 

nog veel meer. De afgelopen periode heb-

ben we gekeken waar je op straat overal 

technologie tegen komt.

Bij het Vakcollege zijn we dus weer volop 

aan het leren door te doen. 

(Mw. M. ten Hoedt)

In elke Thamen nieuwsbrief editie interviewt Vakcollege Thamen 

een personeelslid. Dhr. Bader trapt het eerste interview af! 

Hoe lang werk je op Thamen?
Dit is mijn 5e jaar op Thamen. Ik ben hier begonnen als docent in 

opleiding. Sinds vorig jaar december zijn de leerlingcoördinatoren 

geïntroduceerd op Thamen. Ik wilde mezelf verder ontwikkelen en 

in een andere rol zien dan alleen docent of mentor.

Wat vind je het leukst aan je taak?
Het leukst vind ik alle contacten met diverse mensen. Met de 

leerlingen voornamelijk, maar ook collega’s en ouders. Wat dieper 

op begeleiding van leerlingen in gaan en hen ondersteunen in hun 

ontwikkeling als mens maakt mijn werk interessant.

Wat vind je het pittigst aan je taak?
Het voortdurende schakelen vergt het meeste energie. Ouderge-

sprek, leerlinggesprek, lesgeven, overleg met directie, overleg met 

collega en docenten. De diversiteit in werk maakt het echter ook 

juist leuk. Het is heel afwisselend.

Wat kunnen ouders doen om te helpen?
Betrokkenheid tonen, meedenken met wat voor hun zoon of 

dochter het beste is. Zodat we samen de leerling het beste kunnen 

sturen naar een zo groot mogelijke ont-

wikkeling; kennis, gedrag, kunde. 

Wat is voor ouders nog leuk 
om van je te weten?
Ik sport graag en speel competitie 

volleybal. Ik speel graag bordspelletje en 

heb een hele kast vol met minstens 50 spelletjes. Ik heb het met 

mijn mentorlessen ook wel meegenomen. Dan vind ik het leuk dat 

ze nieuwe dingen leren. Datzelfde geldt voor mijn LO lessen. Als 

ze nieuwe dingen leren krijg ik soms kippenvel. Als een leerling 

bijvoorbeeld nog niet zo heel goed kan turnen, maar wel nieuwe 

dingen aanleert en daar heel trots op is. Eerst misschien wat timi-

de en onzeker. Als het dan lukt en je ze ziet stralen, dat vind ik echt 

top. Mijn favoriete bordspel is Ticket to Ride. 

Aan wie geef je het stokje door en welke vraag 
wil je stellen?
Ik geef het stokje door aan Dhr. Albert de la Bruhèze (leerlingco-

ordinator klas 3 en 4 Techniek en docent Engels). Ik vind hem een 

interessant persoon en hij heeft in zijn werk veel humor en daar 

kan ik nog wat van leren. 

De vraag die ik aan hem zou willen stellen is: Wat staat er nog 

hoog op je bucketlist?

Vakcollege: het tweede jaar

In gesprek met... Dhr. Bader (leerlingcoördinator klas 
1 en docent LO)



In elke Thamen nieuwsbrief wordt er een 

foto van de maand geplaatst. 

Deze maand staan de toppers van BWI 

(Bouw, Wonen en Interieur) in de spot-

lights. Hiernaast is het werk te zien 

van vierdeklassers die de keuzevakken 

Interieur en Design, Design en Decoratie of 

Meubelmaken hebben gekozen. 

Mw. Klein Langenhorst is trots op haar 

leerlingen!

Benieuwd naar meer toppers van 
Vakcollege Thamen? Volg ons via so-
cial media voor meer gemaakt werk 
van onze leerlingen! 
(Zie colofon rechtsonder)

Het inbellen via Teams is in het leven geroepen om te zorgen dat thuis zittende 
leerlingen les blijven krijgen om geen achterstand te krijgen. 

De lesgevende docent zal tijdens het lesuur op school via Teams de leerling(en) in 
laten bellen om samen met de klas live de les te blijven volgen. Daarvoor moet de 
thuis zittende leerling wel op zijn/haar laptop de les volgen. 

(Dhr. A. Chaouki) 

De eerste SE-week van het nieuwe 

schooljaar is weer begonnen. Afgelopen 

5 oktober zijn alle 3e klassen en 4 basis 

en 4 kader gestart. Vandaag is de laatste 

SE-dag. 4 mavo is een paar weken later 

aan de beurt. 

Het examensecretariaat zit al vol in de 

voorbereiding en zal er samen met de 

surveillanten voor zorgen dat alles soepel 

verloopt voor de leerlingen. 

Het rooster is gepubliceerd, zodat uw 

kind zich goed kan voorbereiden op de 

schoolexamens. Hier kunt u als ouder 

mee helpen natuurlijk. U kunt assisteren 

met de planning, evenals ervoor zorgen 

dat onze leerlingen op tijd bij het juiste 

lokaal staan, het liefst ook met een pen en 

eventueel andere toegestane hulpmidde-

len.  Wij wensen alle leerlingen alvast heel 

veel succes!

(Dhr. R. van Willigenburg, Mw. J. Lases, 

Dhr. B. Bouwense)

SE-week 1

Foto van de maand

Les volgen op afstand (COVID-19)

Gezocht: gastdocenten!
Vakcollege Thamen heeft als motto 
‘Leren door doen’. Wij zijn daarom 
altijd op zoek naar gastdocenten!

Bent u of kent u iemand met een 
beroep waarover met passie verteld 
kan worden? Dan horen wij graag van 
u! Schroom ons niet te mailen naar 
krant@thamen.nl.

(Mw. I. Snoek)

Redactie (krant@thamen.nl)

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen 

door de werkgroep PR. De volgende 

nieuwsbrief verschijnt in december. 

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

