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Try-out middagen          

Als voorbereiding op hun schoolkeuze 

hebben groep 8 leerlingen van diverse ba-

sisscholen uit de omgeving in de afgelopen 

weken deelgenomen aan try-out middagen. 

Tijdens deze middagen hebben zij kennis 

kunnen maken met verschillende sectoren 

en beroepen.

Projectweek tweedejaars leerlingen

Tot slot willen we graag de projectweek van 

onze tweedejaars leerlingen benoemen. Als 

voorbereiding op hun profielkeuze hebben 

de tweedejaars leerlingen afgelopen week 

samengewerkt aan een project waarbij ze 

musea en bedrijven hebben bezocht wat 

uiteindelijk heeft geresulteerd in een poster 

die gepresenteerd is aan belangstellende 

ouders en bezoekende bedrijven. Het was 

een leerzame week en we zijn trots op de 

creativiteit en het harde werk van onze 

leerlingen.

Wij kijken terug op een geslaagde periode. 

De voorjaarsvakantie staat voor de deur, 

maar daarna gaan wij weer vol enthousias-

me verder met het lesgeven en begeleiden 

van onze leerlingen en gaan we werken 

richting het laatste deel van het schooljaar 

waarbij de examens een belangrijke plek 

innemen. Namens het team van Vakcollege 

Thamen wens ik u een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet, 

- Ben Kottenhagen - 

Interim teamleider Techniek

Introductie
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van 

Vakcollege Thamen,

Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen 

periode. Ik noem een aantal zaken:

Open dag 25 januari

We hebben de deuren geopend en poten-

tiële nieuwe leerlingen en hun ouders kon-

den een kijkje nemen in ons schoolgebouw. 

We hebben onze school gepresenteerd en 

de bezoekers hebben de kans gekregen 

om te spreken met docenten en leerlingen. 

Daarnaast kon er ook worden meegedaan 

aan een aantal activiteiten. Het was een ge-

slaagde middag en avond en we hopen dat 

we veel nieuwe gezichten kunnen verwelko-

men op onze school.

Profielwerkstuk inleveren        

In de afgelopen periode hebben de 

examenkandidaten van de mavo hun 

profielwerkstukken ingeleverd. Dit is een 

belangrijk onderdeel van het examen en we 

zijn trots op de inzet en het harde werk van 

onze leerlingen.

Ouderavonden

In deze periode hebben er ook ouderavon-

den plaatsgevonden. Tijdens deze avonden 

hebben ouders/verzorgers met hun zoon/

dochter de mogelijkheid gehad om in ge-

sprek te gaan met de mentor van hun kind. 

Er is gesproken over de voortgang van de 

leerling en eventuele zorgen of vragen.

   9 mar: Presentaties Profielwerkstuk

Mavo 4

   10 mar:  Dansproject klas 1

   13 mar:  Projectweek klas 1

   20 mar:  Start SE week klas 4

   20 mar:  Groepsfoto

Examenkandidaten

   6 apr: Vergaderdag

(lesvrij)

   7 apr: Goede Vrijdag

(lesvrij)

   10 apr:  2e Paasdag

   11 apr: Start SE week klas 3

   14  apr:  Pretpark excursie klas 4

   17 apr: Examentraining klas 4 B/K

   18 apr: Examentraining klas 4 B/K

   19 apr: Ouderavond klas 1 en 2

Agenda



• MBO 

• Digitale Zaken

• Milieu en circulaire economie

• Spoor, openbaar vervoer en fiets

• Koninkrijksrelaties

- Hanane el Arrasi - 

Docent Maatschappijleer 

Bezoek 2e Kamerlid

Vrijdag 10 maart komt Kauthar Bouchallikht op bezoek bij  Thamen! 

Kauthar zal een rondleiding krijgen binnen de school en zal daarna 

een gastles en q&a geven aan onze 4 mavo. Onze leerlingen 

hebben  hier hun eigen vragen en onderwerpen voor bedacht.  

Kauthar Bouchallikht is een Nederlandse politica, klimaatactiviste en 

publiciste. Ze werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 met 

voorkeurstemmen namens GroenLinks in het parlement gekozen. In 

de Tweede Kamer houdt Kauthar zich bezig met:

Cultuurdag

Ckv (Culturele Kunstzinnige Vorming) is een verplicht vak in het derde 

jaar. Leerlingen krijgen 2 uur per week les, een half jaar lang. Halver-

wege het schooljaar wisselen voor onze docenten deze klassen om.

Ter afsluiting of start van deze ckv lessen was er vrijdag 3 februari de 

cultuurdag. Deze telt mee als examencijfer voor het vak. De leerlingen 

kozen 2 workshops uit het aanbod: yoga, koken, handletteren, dans, 

mozaïek, werken met 3D pen, schilderij XXL, boogschieten, uiterlijke 

verzorging en Scrapheap Challenge. Ofwel, de keuze was reuze. 

Deze workshops werden voor een groot deel gegeven door onze 

eigen docenten. Zo konden leerlingen een andere kant van hen zien. 

Naast dat de cultuurdag een leermoment is, waren er die dag veel blije 

gezichten. Een dagje les op een andere manier. 

- Leontien Ruizendaal -

Cultuurcoördinator 



Black History Month

Voortgang Lessen

De afgelopen weken hebben wij, en met ons alle scholen in Nederland, te maken gehad met een griepgolf. Dat be-

tekent in de praktijk dat er helaas lessen uitvallen. Lessen die we in eerste instantie zo goed mogelijk proberen op te 

vangen door het inzetten van andere collega’s, maar dat lukt niet altijd. Op zo’n moment ontstaan er dan tussenuren 

of lesuitval aan het begin en/of einde van de dag. Onze roostermaker probeert de lessen zo goed mogelijk weer 

te laten aansluiten, maar ook dat is best een behoorlijke puzzel met alle klassen en docenten. Als school streven 

wij ernaar om zo min mogelijk lessen uit te laten vallen, maar de afgelopen tijd is dat echt een uitdaging geweest. 

We hopen dat, met het mooiere weer, wij als school ook minder te maken krijgen met ziekte en dat er weer zoveel 

mogelijk lessen door kunnen gaan.

- Maaike Berbee -

Teamleider

De hele maand februari heeft het Vakcollege 

Thamen gewerkt aan het inclusiever maken 

van ons lesmateriaal. Februari staat immers 

ook bekend als Black History Month (BHM).

Tijdens BHM besteden we wereldwijd 

aandacht aan belangrijke evenementen en 

figuren met een niet wit-westerse culturele 

achtergrond die de boeken niet hebben 

gehaald maar minstens even onmisbaar zijn 

in onze geschiedenis. Voor het onderwijs 

betekent dit dat we kritisch kijken naar ons 

onderwijsaanbod en ons lesmateriaal meer 

divers gaan aanbieden.

Om inzicht te krijgen in onze blinde vlekken 

nodigden wij leerlingen van diverse cultu-

rele achtergronden uit om kritisch te zijn 

over hun eigen lesaanbod. De leerlingen die 

zich hierover zijn gaan buigen noemden we 

al snel de Cultuurcommissie. We spraken af 

met elkaar dat we als cultuurcommissie ons 

best gaan doen om de culturele diversiteit 

die wij op school hebben te vieren. BHM is 

daarbij ons eerste initiatief geworden.

Docenten werden uitgenodigd om een 

presentatie te krijgen over het belang om 

hun lesmateriaal inclusiever te maken en 

de commissie hielp hen daarna om hier ook 

echt de eerste stappen in te gaan zetten. 

Het enthousiasme voor dit initiatief was 

vanuit personeel echt hartverwarmend. 

We hebben flink van onze eigen leerlingen 

kunnen leren afgelopen maand

- Shanity Zomer -

- Carmen Entius -

Coördinator Cultuurcommissie



Spotlight: Mitchell Meijer 

Hoe lang werk je al op Thamen? 

Ik ben met mijn eindstage voor de ALO begonnen op Thamen in het 

schooljaar 2015-2016. Dit is mijn 8e schooljaar op Thamen.

Wat vind jij het leukste aan je werk? 

Het leukste aan het werk vind ik dat elke dag anders is en je constant 

in interactie bent met leerlingen om hen te helpen in hun ontwikkeling 

richting volwassenheid. In mijn geval is dat vooral als mentor of lLO-do-

cent. Binnen de LO-les vind ik het dan ook het leukste als leerlingen echt 

ontwikkeling laten zien op sportgebied en daarbij sport als middel kunnen 

gebruiken om bijvoorbeeld samen te werken. Ongeacht of ze naar de les 

komen met intrinsieke motivatie voor sport of niet. Het gaat er uiteindelijk 

om dat ik een bijdrage kan leveren en de leerling kan raken om ontwikke-

ling door te maken, ongeacht welk sportniveau je hebt of hoe groot deze 

ontwikkeling is. De zichtbare verandering als een leerling zich ontwikkelt 

geeft mij altijd veel voldoening.

Wat staat er nog op je bucketlist? 

Op mijn bucketlist staan eigenlijk 2 dingen:

- Sport meer verankeren in het onderwijs. De bewegingsarmoede onder 

kinderen is echt een probleem aan het worden. Het lijkt mij interessant om 

te kijken of wij als school gedurende de dag meerdere momenten van 5 

minuten kunnen gebruiken om met de leerlingen beweeg spelletjes te 

doen. Dit heeft ook nog eens een bewezen effect op de leerprestaties van 

het kind.

- Ons onderwijs meer procesmatig en duurzamer inrichten. De leerstof die 

de kinderen leren, moet in het langetermijngeheugen komen. In mijn ogen 

zijn we in het algemeen in het onderwijs in Nederland erg gericht op het 

kennis aanreiken voor het maken van een toets i.p.v. dat we kennis 

aanreiken om langdurig te onthouden en toe te kunnen passen. Het lijkt 

mij een uitdaging om veel meer vanuit leerstrategieën en procesgestuurd 

leren onderwijs aan te bieden in de toekomst.

De vorige spotlight collega was Annemieke Koppe. Zij vraagt jou: 

Hoe combineer je de baan bij Thamen met je baan bij AZ?

Het is soms lastig om twee banen te hebben en dit te combineren. Van 

tevoren heb ik geprobeerd al voorwaarden zo te creëren, dat ik bij beide 

banen het maximale eruit kan halen door zo min mogelijk op dezelfde dag 

naar Thamen of AZ te moeten. Ik werk op maandag, donderdagochtend 

en vrijdag op Thamen en de rest van de tijd ben ik bij AZ. Ik kan het goed 

combineren wanneer ik voor mezelf heel duidelijk mijn agenda’s bij beide 

rollen afstem en ook to-do lijsten afwerk. Om niet achter de feiten aan 

te lopen is structuur belangrijk. Mijn trainingen zijn vaak halverwege de 

middag of vroeg in de ochtend, dat geeft mij ook de mogelijkheid de rest 

van de dag mij te focussen op alle randzaken buiten het veld of alle taken 

buiten het lesgeven. Ik doe in die uren dan bijvoorbeeld trainingsvoorbe-

reidingen, wedstrijdanalyses of gesprekken met spelers. Maar ook voor-

bereidingen voor mij lessen en gesprekken met leerlingen. De afwisseling 

tussen je ‘topsport-rol’ als trainer en je docentenrol voor leerlingen, maakt 

het wel lekker afwisselend.

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

Ik geef het stokje over aan Mark Bader met de vraag: Hoe is de overgang 

van docent naar teamleider op dezelfde school? En waar ben je het 

meest positief door verrast is in die overgang?

- Mitchell Meijer -

Docent Lichamelijk Opvoeding



Projectweek Klas 2

Tijdens de projectweek van klas 2 hebben de leerlingen gewerkt aan 

hun LOB-skills. Ze zijn op bedrijfsbezoek geweest bij 11 hele leuke 

bedrijven in de regio. 

Deze bedrijven hebben echt iets van het bezoek gemaakt. Doordat 

er 11 verschillende bedrijven meededen was er ook echt iets voor 

ieder kind te kiezen. Op school hebben de leerlingen aan opdrachten 

gewerkt die te maken hebben het bedrijf. Op donderdag konden de 

ouders zien wat de leerlingen gemaakt hebben en in de lokalen kijken 

waar leerlingen volgend jaar de praktijklessen krijgen. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde week!

- Monique ten Hoedt – 

Projectleider 



Thamen Try Out : Leren door doen!

Leren door doen op de Thamen Try-out

Woensdag 15 en 22 november opende onze school weer de deuren 

voor geïnteresseerde leerlingen van groep 8. 

Afgelopen weken hebben we twee leerzame en gezellige try-out 

dagen gehad voor de groep 8 - leerlingen. De groep 8 leerlingen 

konden op 15 of 22 februari sfeer komen proeven bij Thamen.

Tijdens deze Try-outs konden de leerlingen leren door doen en soms 

letterlijk ruiken, voelen en proeven van wat Vakcollege Thamen te 

bieden heeft. In verschillende lessen van een half uur maakten de 

aanstaande brugklassers kennis met diverse vakken. Ze hebben bij 

wiskunde een vlieger mogen tekenen en bij M&M geleerd over het 

bestaan van heksen. Bij Science konden ze verschillende explosies 

zien, met water, lucht, vuur enz. “Net als de avatar”,  reageerden de 

groep 8 - leerlingen. 

Na gezamenlijk te starten in de aula zijn ze verdeeld in kleine groepjes. 

Vervolgens konden ze op pad gaan met onze eigen brugklassers als 

gidsen. Onze gidsen waren heel enthousiast en hebben het met veel 

plezier gedaan. Ze waren heel trots en duidelijk herkenbaar met hun 

fel oranje Thamen trui. In een pauze was er ook nog wat lekkers. 

En dan weer door! Bij Beeldende vorming mochten ze zelf tatoeages 

ontwerpen na een leerzame discussie over de visies en gedachten 

achter tattoeages. En als ‘Cherry on top’ mochten ze hun ontworpen 

tatoeage met henna op hun eigen lichaam zetten.

In totaal mochten we meer dan 200 (potentiële nieuwe) leerlingen 

ontvangen. 

Tijdens en na afloop waren er vooral tevreden en blije gezichten bij 

zowel de kinderen als de gidsen en de docenten. Dank aan allen die 

hebben meegeholpen !  

- Shuhairy Nowels -- 

Maarten Loijenga -

Coördinatoren Try 

Out



Redactie (krant@thamen.nl)

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar. 

Wij wensen u vast een fijne vakantie 

en vast voor volgende maand:

- Eid Mubarak -

Valentijnsdag

14 februari hing op het Vakcollege Thamen de liefde weer in de lucht. 

Elk jaar kijken we er weer naar uit om onze beste vrienden, onze leuk-

ste klasgenoten en onze favoriete docenten en leerlingen een blijk 

van waardering te geven met onze rozenactie. 

In de weken vooraf konden voor 2 euro zowel de leerlingen als het 

personeel een roos aanschaffen bij onze GSA in de aula. Op de dag 

zelf haalde onze leerlingcoördinator, mevrouw Meijerhof, maar liefst 

143 rozen langs bij Bloemen aan de Deur. De GSA bracht deze rond 

in alle klassen. En oh, wat  is het elke keer weer heerlijk om de 

verbaasde gezichten te zien van kinderen en collega’s die zich laten 

verrassen door zo’n prachtig blijk van waardering. 

Wie weet is er hier en daar het begin van iets heel moois ontstaan?

- Sandra Mohan -

- Carmen Entius -

GSA coördinatoren 

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



