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Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels komt het einde van het jaar 

alweer dichterbij en wat is er hard gewerkt 

door de leerlingen! De eerste toets resulta-

ten en mooie ontwikkelingen zijn al zicht-

baar, we kunnen wel stellen dat uw kind niet 

stil heeft gezeten. 

De afgelopen periode heeft in het teken 

gestaan van waardevolle activiteiten en 

projectdagen. Bijvoorbeeld de projectdag 

Samen op Thamen waar de leerlingen 

kennis hebben gemaakt met diversiteit op 

het gebied van onder andere godsdiensten, 

culturen en seksualiteit. Daarnaast hebben 

de leerlingen uit klas 1 en 2 met Sinterklaas 

een theatervoorstelling van Amar El Ajjoui

bezocht. In de nieuwsbrief wordt u verder 

meegenomen in deze én meer activiteiten.

Ook heeft u samen met uw kind 

de ouderavond bijgewoond voor de 

driehoeksgesprekken. Uw kind was

op school druk bezig om dit gesprek voor 

te bereiden middels een presentatie. We 

hopen dat u ervan heeft genoten. De 

mentoren in ieder geval wel! Graag wens ik 

u veel leesplezier toe en alvast hele prettige 

feestdagen toegewenst!

Met vriendelijke groet,

- Venice Venema -

Teamleider Team D&P

Introductie

   

   16 jan:  Start SE week klas 4

   18 jan:  Ouderavond klas 3

   25 jan:  Open dag

  (lesvrij vanaf 11:50)

   26 jan:  Studiedag (lesvrij)

   1 + 3 feb: Educatieve Excursie klas 1

   2 feb:  Studiedag

  (lesvrij vanaf 11:00)

   3 feb:  Cultuurdag klas 3

   6 feb:     Start SE week klas 3

   14 feb:  Ouderavond klas 2 MAVO

   15  feb:  Ouderavond klas 4

   20 feb:  Projectweek Onderbouw

   24 feb:  Studiedag (lesvrij)

Op 10 november vierden we met elkaar ”samen op Thamen”. Deze projectdag is ontstaan vanuit het thema burgerschap. 

Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om actief burgerschap en 

sociale integratie te bevorderen. Naast het thema te laten terug komen tijdens de lessen, hebben wij als school er ook 

voor gekozen een hele dag actief bezig te zijn met verschillen binnen de samenleving binnen onze school. De verschillen-

de jaarlagen zijn bezig geweest met thema’s rondom diversiteit in onze maatschappij. Lichamelijke en geestelijke, 

seksuele, religieuze en culturele diversiteit. Het was een leerzame en inspirerende dag, waarin we veel van en over elkaar 

geleerd hebben. 

- Marianne Kroft -

Projectgroep Samen op Thamen

Samen Thamen

Agenda



Beste ouders en verzorgers,

Mijn naam is Warsha van Qpido en vanaf januari 2023 ga ik starten 

met een spreekuur voor alle scholieren van Vakcollege Thamen.

Qpido heeft als missie dat kinderen en jongeren veilig seksueel 

kunnen opgroeien. We praten met jongeren over liefde, relaties, 

seksualiteit, sociale media, diversiteit en wensen en grenzen.

Het spreekuur is voor de scholieren die vragen hebben over boven-

staande onderwerpen, dat kan een eenmalig gesprek zijn en soms 

twee. Het is hierin mijn taak om aan te horen en indien er meer 

speelt of er meer nodig is, zal ik doorverwijzen naar de juiste hulp-

verlener. Ouders van kinderen onder de 16 jaar zullen hiervan op de 

hoogte gesteld worden.

De tijdstippen van het spreekuur zijn 11.30-13.30 en de leerlingen 

kunnen zelf bij mij binnenlopen of worden aangemeld door de 

leerlingcoördinatoren of ouders.

In de school zal er een poster komen met de datum voor het 

volgend spreekuur. Alle vragen over Qpido of het spreekuur kunt u 

stellen aan mevrouw F. Groeneveld, de ondersteuningscoördinator.

Hartelijke groet,

- Warsha - 

Contactpersoon Qpido

Spreekuur Qpido

Sexting and Grooming

Afgelopen november kreeg het Vakcollege Thamen een educatief 

bezoek van Qpido. Qpido is een organisatie die zowel hulpverlening 

biedt, als educatieve programma’s heeft op het gebied van liefde, 

seksualiteit, relaties, het stellen van grenzen en diversiteit! 

Dit jaar investeren we op school in het normaliseren van praten over 

seks. We laten onze leerlingen graag veilig seksueel opgroeien en 

Qpido helpt ons hierbij. In november kregen onze brugklassen les 

over ‘Sexting en Grooming’. Qpido sprak met de kinderen over 

seksueel actief zijn online en de gevaren en vragen die daarbij horen:

op welke signalen moet je letten? Hoe geef je je grenzen aan? Hoe 

zorg je ervoor dat je een slachtoffer kunt helpen en victim-blaming 

vermijd? 

De kinderen gingen open het gesprek aan met de trainers. Geen 

vraag of aanname was te gek. Het gaat immers om verkennen en 

normaliseren. In de toekomst gaat er nog meer lesmateriaal van 

Qpido worden ingezet, waaronder het opzetten van een spreekuur 

(hier leest u verder in deze nieuwsbrief meer over), maar ook een 

heuse Escaperoom! We kijken er naar uit. 

- Carmen Entius - 

Contactpersoon Qpido Thamen



Soms wordt het thuis gewoon even te veel. Of mis je iemand om mee te sparren, of je verhaal aan kwijt te kunnen. 

De Oudertelefoon biedt sinds mei 2020 gratis en anonieme ondersteuning aan alle opvoeders in Nederland. Je 

kunt met hen bellen en chatten over alles dat te maken heeft met ouderschap en opvoeden. Hun slogan is ‘Zeg het 

gewoon. De Oudertelefoon.’. Opvoeden is niet altijd makkelijk, voor niemand! Weet dat je hierin niet alleen bent, en 

een beroep kunt doen op deze hulplijn voor een luisterend oor en een frisse blik op de situatie. De Oudertelefoon is 

iedere doordeweekse dag en avond te bereiken via 085 130 46 58 (telefoon) en oudertelefoon.nl (chat).

- Suzanne Houweling -

Begeleider Passend Onderwijs - Coördinator Dyslexie - Coördinator NT2

Oudertelefoon

Begeleiding Ouders



In december is het eerste meetmoment 

daar; periode 1 is afgelopen. Alle cijfers 

zijn ingeleverd en de leerlingen zien hoe 

ze ervoor staan na periode 1. Tijd voor een 

goed gesprek! 

De klassieke “oudergesprekken”, die bij ons 

op school “driehoeksgesprekken” heten, 

volgen. De driehoek in kwestie is de leerling 

zelf, ouders/verzorgers en de mentor. Omdat 

het over de ontwikkeling van de leerling 

gaat, is de leerling ook de gespreksleider. 

Dit doen de leerlingen aan de hand van een 

Powerpoint presentatie die zij tijdens men-

toruur in elkaar zetten. In deze presentatie 

(en dus ook in het gesprek) blikken we terug 

op periode 1. Hoe is het gegaan? Hoe zijn de 

cijfers? Heb je het naar je zin? We analyseren 

de cijferlijst. 

We stellen doelen voor periode 2. We heb-

ben het over een stukje loopbaanoriëntatie, 

waarin de leerling vertelt waarom hij/zij 

bepaalde keuzes heeft gemaakt en welke 

keuzes er waarschijnlijk in de toekomst 

gemaakt gaan worden. Tijdens, maar vooral 

na deze presentatie, is er ruimte voor 

ouders/verzorgers en mentor om kritische 

vragen te stellen. Maar ook vooral mee te 

denken over de ontwikkeling van de 

leerling. 

Mooi om te zien is dat de leerlingen vaak 

goed weten wat er moet gebeuren. Dit 

maakt mij alleen maar trots en het geeft 

alle partijen frisse moed en energie om de 

doelen voor de volgend periode te behalen!

- Justin Gering - 

Mentor Leerjaar 2

Spotlight: Annemieke Koppe

Hoe lang werk je al op Thamen? 

Ik werk eigenlijk de helft van mijn leven al op Thamen! Ik ben september 

2002 hier mijn lio-stage komen lopen t/m december 2002. Daarna ben 

ik voor een kleine drie maanden naar Oostenrijk geweest om daar mijn 

snowboardles-stage af te ronden. In de tijd dat ik in Oostenrijk woonde, 

werd ik door Thamen gebeld of ik terug wilde komen i.v.m. een open-

staande vacature die ik als geen ander wilde invullen. Dus sinds maart 

2003 als docent LO in dienst bij Thamen.

Wat vind jij het leukste aan je werk? 

De interactie met de leerlingen. Hoe geweldig het is om te zien als een 

leerling zijn/haar angst durft te overwinnen om toch een sportonderdeel 

te proberen. Om te zien hoe klasgenoten elkaar helpen bij zowel sport als 

bij biologie.

Wat staat er nog op je bucketlist? 

Te veel eigenlijk om op te noemen, maar in ieder geval met mijn gezin 

een lange reis (minimaal 4 weken) naar Bali en / of Thailand te maken.

De vorige spotlight collega was Linda Abrahamsz. Zij vraagt jou: 

Hoe combineer je de totaal twee verschillende vakken biologie en 

lichamelijke opvoeding waarin je lesgeeft?

Ja, de vakken zijn verschillend maar toch ook niet zo heel erg. 

Beide vakken hebben best veel met het menselijk lichaam te 

maken en soms kan je juist de theorie laten landen in de praktijk 

bij LO door ze het zelf te laten ervaren en / of bewust worden.

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

Mitchell Meijer, hoe combineer je de baan bij Thamen met je 

baan bij AZ?

- Annemieke Koppe -

Docent lichamelijke opvoeding en biologie

Driehoeksgesprekken



Op woensdagavond 23 november was het dan eindelijk weer zover. 

Na twee digitale jaren kon de Thamen Opleidingenmarkt weer live! 

Met ruim 10 scholen in de aula en het skillslab en een groot aantal 

voorlichtingen in lokalen kunnen we stellen dat het een goedgevulde 

markt was. 

Leerlingen en ouders van klas 3 en 4 konden deze avond bij de voor-

lichters terecht met al hun vragen en kregen veel belangrijke informa-

tie over vervolgopleidingen. De voorlichters vertelden mij een hele 

goede avond te hebben gehad. Zij gaven complimenten over onze 

leerlingen en ouders: betrokken en heel geïnteresseerd waardoor er 

goede gesprekken op gang kwamen. En dat is precies wat we willen 

bereiken met de Opleidingenmarkt. Volgend jaar weer!

- Mare van der Molen -

Projectteam On Stage

Vrijdag 9 december heeft vakcollege 

Thamen de vlaggen uitgehangen! Het was 

weer Paarse Vrijdag. Volgens traditie vieren 

we groot feest in de aula van de school om 

te laten zien dat we de seksuele- en gender-

diversiteit van onze leerlingen graag in een 

veilige omgeving zien ontwikkelen.

Ter voorbeiding op de dag krijgen de 

leerlingen van klas 1 een mentorles over het

evenement. Kinderen worden aangeleerd

om elkaars identiteit te respecteren en 

vrijdag vooral paarse kleding naar school te 

dragen als je graag laat zien dat je achter je 

klasgenoten in de lhbti+ community staat. 

En de opkomst was prachtig om te zien! 

Flink wat leerlingen én personeelsleden 

kwamen trots in paarse kleding richting 

school. De GSA (Gender and Sexuality 

Alliance) hebben de aula van uitgebreide 

decoratie voorzien en stonden driftig te 

hele dag nagels paars te lakken, buttons te 

versieren en wangen te decoreren met ge-

schminkte regenboogvlaggen. We hebben 

weer de fijne bevestiging gekregen dat op 

het Vakcollege Thamen iedereen welkom is 

om zichzelf te zijn. Volgend jaar weer!

- Carmen Entius -

Coördinator GSA

Paarse Vrijdag

Opleidingenmarkt



Loopbaanoriëntatie kun je niet leren uit de 

boeken; dat moet je ervaren in de praktijk. 

Daarom doen wij mee aan VMBO On Stage, 

een interactief en uitgebreid loopbaanoriën-

tatieproject. Een belangrijk onderdeel van 

dit project is het Beroepenfeest op 4 april 

2023 waar leerlingen in gesprek gaan met 

beroepsbeoefenaren.

U kunt meedoen!

Om leerlingen een zo breed mogelijk 

beeld te geven van hun mogelijkheden, 

is de organisatie van VMBO On Stage op 

zoek naar zoveel mogelijk verschillende 

beroepsbeoefenaren. 

Dus… heeft u een leuk beroep en vindt 

u het leuk om vmbo-leerlingen te vertellen 

over uw vak? Doe dan ook mee. 

Het maakt niet uit welk beroep u heeft. 

De slogan van VMBO On Stage is: “Alles 

mag je worden, behalve ongelukkig. 

Beloofd?’’ En zo is het ook.

Doe Dag

Het Beroepenfeest is bedoeld om 

kennis te maken. Als het klikt, worden 

afspraken gemaakt voor de Doe Dag 

op 18 april. De leerlingen brengen dan 

een bezoek aan uw bedrijf en ervaren 

wat het beroep in de praktijk betekent. 

Achteraf maken zij van deze dag een 

verslag. Zien wij u daar? Leuk!

Nieuwsgierig welke beroepsbeoefenaren al 

meedoen? Of zelf aanmelden als

 

beroepsbeoefenaar? Zie 

www.veenenamstellandonstage.nl voor 

meer informatie en de mogelijkheid tot 

aanmelden.

- Mare van der Molen -

Projectteam On Stage

Oproep: On Stage



Zoals u op de foto kunt zien, zit de kerstsfeer er al goed in bij ons 

thuis! De vakantie gaat beginnen. Zoals u heeft gemerkt, 

konden we na twee jaar eindelijk ons kalenderjaar weer eindigen 

met een “normale” week voor de kerstvakantie, in plaats van een 

lockdown. Dat stemt mij goed! Vieringen met leerlingen en collega’s 

zorgen er altijd voor dat je elkaar net weer op een andere manier 

ziet, wat de banden kan versterken. Ik wens u allemaal ontspannen 

(kerst)dagen en een gezellig samenzijn met vrienden en/of familie 

en natuurlijk alvast een goed nieuwjaar.

Tot in januari!

 

Met vriendelijke groet,

- Mattie Smits-Jansen -

Directeur Vakcollege Thamen

Kerstviering

Redactie (krant@thamen.nl)

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind februari. 

Kerstwens

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

