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Wat is het fijn om alle leerlingen weer door de school te zien wandelen en daarbij hun volledige gezicht te kunnen zien! Ho-
pelijk blijft dit zo. 

De afgelopen weken hebben we u kunnen ontmoeten tijdens de ouderavonden en heeft u de mentor in “real life” kunnen zien. 
We zijn blij met de hoge opkomst en de betrokkenheid die daaruit blijkt. 
Op 10 november (bovenbouw) en 24 november (onderbouw) vinden de tien minuten-gesprekken weer plaats: graag zien we 
u dan!  

Nog een aantal dagen en de herfstvakantie staat alweer voor de deur. Er is weer veel gebeurd in de eerste weken van het 
schooljaar. Hierover kunt u in de nieuwsbrief alles lezen.  We merken dat het voor iedereen weer wennen is om constant onder 
de mensen zijn en dat we allemaal uitkijken naar een weekje vakantie. 
Geniet ervan en tot daarna! 

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen
Directeur

Beste ouders/verzorgers,

Di 26-10:  leerlingen lesvrij vanaf 14.00    

  uur, studie moment

Do 28-10:  schoolfotograaf voor klas 2,    

  3 en 4

Ma 01-11:  leerlingen hele dag lesvrij,    

  studie moment

Do 04-11:  Dansproject klas1

Wo 10-11:  Ouderavond klas 3 en 4

Do 11-11:  projectdag ‘Samen 

  op Thamen’

Wo 17-11:  Thamen opleidingsmarkt

Ma 22-11:  Start SE week,  klas 3

Wo 24-11:  Ouderavond klas 1 en 2

Vr 03-12:  Sinterklaasviering

Ma 06-12:  leerlingen lesvrij vanaf 14.00    

  uur, studie moment

Vr 10-12: Paarse Vrijdag

Ma 20-12:  start SE week klas 4

Do 23-12:  Kerstviering

Agenda

Van dinsdag 24 augustus t/m vrijdag 27 augustus kregen 

de eersteklassers op Vakcollege Thamen de gelegenheid 

om de school en hun klasgenoten goed te keren kennen. 

Op dinsdag waren de eerste kennismakingen, woensdag 

stond in het teken van Fun Forest, op donderdag kregen 

de leerlingen hun laptops en op vrijdag werd de week af-

gesloten met een voorstelling en een barbecue. We wen-

sen onze eersteklassers heel veel plezier en succes op 

Vakcollege Thamen !

Introductieweek



Bij het vak technologie en toepassingen leerjaar 2 zijn we gestart 

met de lesbrief 2-d tekenen. Tijdens deze lesbrief leren 

leerlingen te tekenen met behulp van de laptop. We maken hierbij 

o.a. gebruik van tekentablets. De producten die worden gemaakt 

worden ook geprint. Dit doen we onder andere met de stickerprin-

ter en plotter, maar ook met de Makeblock. Dit is een lasersnijder 

en -grafeerder die super simpel in gebruik is. Deze apparaten heb-

ben we kunnen aanschaffen dankzij Sterk Techniek Onderwijs. 

Dominique en Kiara uit 2M2 vonden het superleuk om hiermee te 

werken en dat kun je op de foto’s goed zien.

De keuken van Mens en Dienstverlening is ook helemaal com-

pleet. Voor de vakantie zijn we begon-nen met de bouw hiervan en 

hebben we de keuken ook al voorzichtig uitgeprobeerd. De afge-

lopen weken is er door de eerste klas voor het eerst echt gekookt. 

De leerlingen hebben een heerlijk broodje hamburger gemaakt. De 

leerlingen vonden het een lekker recept en vele hebben al aange-

kondigd dit ook thuis te gaan maken.

Vakcollege Nieuws

Elk jaar doen er 20 miljoen mensen uit 180 landen mee aan de 

grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Op Vakcollege 

Thamen deden we natuurlijk ook mee. De gemeente had mate-

riaal beschikbaar gesteld zodat we gewapend met rode hesjes, 

afvalknijpers en een grote rol vuilniszakken aan de slag konden.

Rond 8.00 s ’ochtends was onze enthousiaste buurtbewoner 

Olivier met zijn ouders en broertje al aanwezig bij ons op school 

om de eerste groep leerlingen te vertellen over World Clean Up 

Day. Hij vertelde ons dat hij vorig jaar de groenstrook rondom 

school samen met personeel van Thamen opgeruimd had en dat 

hij blij was dat we dit jaar ook weer meededen met deze actie. 

Alle tweede klassers van Thamen waren deze dag ingeroosterd 

om samen met hun lesgevende docent, de conciërge en de leer-

lingcoördinator van de tweede klassen een uurtje op te ruimen. 

De eerste groep startte met het opruimen van het schoolpein. De 

groepen daarna zijn de buurt in gegaan om ook daar op te ruimen. 

De leerlingen waren onder de indruk van de grote hoeveelheden 

rommel en afval ze vonden. Aan het einde van de dag waren er 

meer dan 50 vuilniszakken vol. 

De actie gaf goed aan hoeveel vuil wij dagelijks naast prullenbak-

ken gooien, zomaar op straat achterlaten en dat we dat gewoon 

laten liggen. Het meeste wat er gevonden werd was plastic. Juist 

dit materiaal is een groot probleem in het hedendaagse milleu 

omdat het door de natuur niet afgebroken wordt. Dieren, planten 

en mensen hebben last van dit materiaal omdat het een risico is 

voor onze gezondheid. 

Volgend jaar doen wij als Vakcollege Thamen zeker weer mee met 

deze actie. 

World Clean Up Day



NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Het kabinet heeft geld uitgetrokken om achterstanden in het on-

derwijs, die door de gevolgen van de coronapandemie zijn ont-

staan, zo veel mogelijk weg te werken, middels het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). 

Om zicht te krijgen op achterstanden is er een analyse gemaakt 

op basis van resultaten, CITO-scores, uitkomsten van rapport-

vergaderingen, gesprekken met leerlingen, ouders, het onder-

steuningsteam en de leerlingcoördinatoren. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze analyse heeft Vak-

college Thamen een aantal interventies gekozen. Er is o.a. ge-

kozen voor het vormen van kleinere klassen. Veel leerlingen op 

Vakcollege Thamen zijn gebaat bij individuele aandacht en een 

rustige werkomgeving. Met deze interventie verwachten wij zo-

wel de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren als het so-

ciaal welzijn te vergroten. Ook is het aantal keuzewerktijd uren 

uitgebreid en zullen deze ook in klas 3 aangeboden worden. Een 

ander voorbeeld is dat er is gekozen om te investeren in SE trai-

ningen om zo maatwerk te  bieden in de voorbereiding van SE’s 

en examens. Verder zetten we in op methodes ter ondersteuning 

van sociaal emotionele vaardigheden en studievaardigheden. 

Wij verwachten dat deze en andere interventies bijdragen aan het 

verkleinen van achterstanden. Aan het einde van dit schooljaar 

worden de ingezette acties geëvalueerd en indien nodig bijge-

steld. 

In de Spotlight: Shirley Bal 
(ondersteuningscoördinator bovenbouw)
Hoe lang werk je op Thamen?

Sinds 1 augustus 2021.

Wat vind je het leukst aan je werk? 

Het contact met ouders, leerlingen, mentoren en externe partijen. Daar-

naast vind ik het ontzettend leuk om samen met alle betrokkenen en mijn 

collega’s tot een mooie en passende ondersteuning te komen voor de leer-

ling.

Wat staat er nog hoog op je bucketlist?

Een vakantie naar Costa Rica! Door COVID is deze vakantie helaas niet 

doorgegaan. Ik hou van verre en exotische bestemmingen. Ik ben altijd 

ontzettend nieuwsgierig naar de flora, fauna en de mensen. Je leert jezelf 

altijd weer op een andere manier kennen tijdens zo’n reis en in aanraking 

met een andere omgeving en andere cultuur. Het verbreedt je wereld let-

terlijk en figuurlijk.

Aan wie geef je het stokje door en welke vraag wil je stellen? 

Ik wil het stokje graag doorgeven aan Bertine en ik zou van haar willen 

weten waar zij energie van krijgt of waar ze blij van wordt.



Het stond al langer in de planning, maar 

nu zijn we eindelijk echt gestart met de 

bouw van het Huis van Thamen! Een echt 

Tiny House op wielen.

Een uniek samenwerkingsverband tus-

sen de afdelingen BWI (Bouw Wonen en 

Interieur) en PIE (Produceren, Installeren 

en Energie). 

Leerlingen uit de 3e klas BWI zijn begon-

nen met de opbouw, al snel stonden de 

contouren en groeit het enthousiasme 

met de dag. Mooi om te zien dat onze 

leerlingen echt hele harde werkers zijn 

en vooral goed gemotiveerd raken van 

“echte” opdrachten. De samenwerking 

onderling verloopt goed en de docen-

ten Jaap Stam, Laura Scheltes en Kees 

van Egmond zijn dik tevreden. Zodra het 

wind en waterdicht is zal de afdeling PIE 

gaan werken aan bijvoorbeeld het aan-

leggen van een elektriciteitsnetwerk en

de water aan en-afvoer. 

Er zal gekeken worden naar duurzame 

energie, energie neutrale oplossingen/ 

toepassingen en slimme technologieën. 

Dit samen met het bedrijfsleven in onze 

regio. Ons contactpersoon en kartrekker 

van dit project is Abderrahim Chaouki. 

Wil je meer weten over de bouw, de sa-

menwerking of wil je bijdragen aan dit 

project dan horen we dit graag. 

Via de mail info@thamen.nl tav Abderra-

him Chaouki.

STO nieuws (Sterk Techniek Onderwijs)

Nieuwe laserbox in huis
Na de investeringen in een geweldige plotter en printer staat nu 

ook een nieuwe laserbox klaar voor gebruik voor Vakcollege Tha-

men. Verschillende vakgroepen, verschillende docenten kunnen 

met de leerlingen samen gebruik maken van al deze nieuwe 

technische apparaten. De docenten hebben allemaal training ge-

had en zijn super enthousiast om ermee aan de slag te gaan. 

Nadat de themaklassen vorig jaar een doorstart heeft gemaakt 

gaan we ons tweede jaar in. Dit jaar met een aantal nieuwe ge-

zichten. Manon Ringenier gaat de themaklas “Food & Health” 

draaien en Lise Smit en Laura Scheltes komen de “Tech & IT” 

versterken. Wij wensen ze veel succes!

Bij Sports & Body hebben de leerlingen de afgelopen weken 

hun energie kunnen stoppen in het springen van salto’s in een 

trampolinehal. Daarnaast hebben zij dit jaar voor het eerst ook 

kunnen laser-gamen wat een hoop leuke reactie gaf.

Bij “Arts & Media” zijn de leerlingen druk bezig met het maken 

van mooie kunstwerken. 

Themaklassen



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

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de kerstvakantie

Examensecretariaat
Het jaar is weer begonnen en de 1e Schoolexamenweek (SE 

week) is alweer voorbij. Dit jaar worden de SE roosters direct 

gekoppeld aan magister. Op deze manier is het voor de leerlin-

gen makkelijk om te zien wanneer ze welke toets hebben. Er zijn 

in de bovenbouw in totaal acht SE weken. Vijf in jaar 3 en drie in 

jaar 4. 

Verder is het belangrijk om te melden dat het volledige Program-

ma van Toetsing en Afsluiting (PTA) sinds kort op de website 

is gepubliceerd, net als ons examenreglement en het examen-

boekje. In dit examenboekje staan alle belangrijke data voor 

alles wat met het (eind)examen te maken heeft. U vindt deze 

documenten op de site bij “onderwijs - bovenbouw - leerjaar 3/

leerjaar 4. Mochten er toch nog dringende vragen zijn, kunt u ons 

bereiken via examensecretariaat@thamen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. B. Bouwense, dhr. R. van Willigenburg, mevr. J. Lases,

Examensecretariaat.

Vakcollege Thamen bereidt voor op Defensie
Er is dit jaar een nieuwe samen-

werking gestart op het Vakcol-

lege Thamen, namelijk met de 

Veiligheid en Vakmanschap op-

leidingen op het ROC. Dit is de 

voorbereidende opleiding om 

bij defensie te komen voor onze 

leerlingen. 

Een twaalftal leerlingen is dit 

jaar een voorbereidingstraject 

ingegaan om goed voorbereid 

en met een streepje voor de op-

leiding op te komen. Het traject 

bestaat voornamelijk uit: een 

voorlichting van een docent van 

het ROC, een fysieke training van 

dhr. Gering (om ze fysiek voor te 

bereiden op de toelatingstest), 

gevolgd door een fysiek/men-

tale training, gegeven door een 

gastdocent (Marinier en sportin-

structeur bij Defensie), om ver-

volgens de toelatingstesten in te 

gaan om voorrang te verkrijgen 

op leerlingen zonder voorberei-

dingstraject. 

Beide trainingen  waren  dinsdag  

5  oktober achter  de  rug.  Maan-

dag  25  oktober hebben deze 

leerlingen hun eerste toelatings-

test (Mentex 1). Wij wensen ze 

natuurlijk heel veel succes !

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

