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Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag staat de kerstvakantie alweer voor de deur! Het zijn echt de laatste loodjes op dit moment.
De afgelopen tijd heeft met name in het teken gestaan van leerlingen en collega’s in quarantaine, ziektevervanging
zoeken en lesuitval. Onderwerpen waar ik als directeur niet bepaald vrolijk van word en helaas minder invloed op
kan uitoefenen dan ik zou willen.
Gelukkig hebben er de afgelopen weken ook weer heel veel leuke dingen plaatsgevonden op Vakcollege Thamen,
ondanks corona waar we weer volop mee te maken hebben... Denk hierbij aan het dansproject, Paarse Vrijdag,
Samen op Thamen en nog veel meer! Hieronder kunt u daar alles over lezen.
En ineens was daar toch weer de harde lockdown. De laatste week voor de geplande kerstvakantie, waarin nog
een leuke kerstbrunch stond gepland met de klas en mentor: plots gaat alles niet door en vraagt het weer veel
flexibiliteit van ons allen. Het is helaas even niet anders. Hopelijk horen we op 3 januari dat we weer open mogen
en “gewoon” onderwijs kunnen verzorgen. We wachten het af.
Voor nu wens ik u een hele fijne kerstvakantie en een goed 2022!
Feestelijke groet,
Mattie Smits-Jansen
Directeur Vakcollege Thamen

Paarse Vrijdag

Vrijdag 10 december was het Paarse Vrijdag. In heel Nederland
kleurden scholen paars om aandacht te vragen voor seksuele
en genderdiversiteit. Ook op Thamen vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We willen leerlingen leren
dat iedereen verschillend maar gelijkwaardig is! We merken
dat de reacties van leerlingen op dit onderwerp zowel positief,
negatief als onverschillig zijn. Allemaal aanknopingspunten
voor goede gesprekken, die Paarse Vrijdag veel gevoerd zijn.
Wij danken de leerlingen die geholpen hebben!

Agenda
Ma 24 jan: 		
Start SE week klas 3
Wo 26 jan: 		
Online Open Dag voor groep 8
Do 27 jan: 		
Leerlingen hele dag lesvrij
			Studiemoment
Do 3 feb: 		
Leerlingen lesvrij vanaf 14.00 u
			Studiemoment
Ma 14 t/m vr 17 feb: Projectweek
			Vakcollege Onderbouw
Vr 18 feb: 		
Leerlingen hele dag lesvrij
			Studiemoment
Ma 21 t/m vr 25 feb: Voorjaarsvakantie

Leerlingpanel 2021-2022
Hallo allemaal,
Op het Vakcollege Thamen zijn wij er voor elkaar, maar moeten wij het vooral ook met elkaar doen. Daarom introduceren wij de leden van het leerlingpanel schooljaar 2021/2022.
Dat is natuurlijk fantastisch, maar nu zul je vast denken: wat
houdt dat in?
Wij, als leden van het panel komen een aantal keer per jaar
bijeen om te praten over belangrijke schoolzaken. Deze zaken spelen bij de leerlingen en docenten. Denk bijvoorbeeld
aan schone klaslokalen, onze schoolregels, activiteiten op
school, de catering en het schoolfeest.
Wij vinden het fijn dat we hier over mogen praten en betrokken kunnen blijven bij de dingen die op school gebeuren.
Misschien vind jij het wel leuk om ook in het leerlingpanel te
zitten of heb je leuke ideeën/onderwerpen die je graag bespreekbaar wil maken. Laat het ons weten en join the club.
(ons mailadres is: leerlingpanel@thamen.nl)

Pensioen
mevrouw ‘t Hart
Lieve leerlingen,

Jullie hebben mij al een tijdje niet gezien, ik heb corona gehad en ben daar nog steeds van aan het herstellen. Ik zou online gaan lesgeven de laatste weken voor de kerstvakantie, maar dat gaat niet meer
gebeuren nu. Het wordt nu dus hoog tijd dat ik jullie
ga vertellen dat ik per 9 januari 2022 met pensioen
ga!
Ik had het graag anders willen afsluiten, maar het is
niet anders.
Sinds 1994 heb ik met heel veel plezier gewerkt op
Thamen.
Pubers…ik hou ervan! Héérlijk volk zijn jullie. Zo lekker recht voor zijn raap, en goudeerlijk. Dát ga ik ook
zeker missen, dat weet ik nu al.
Het ga jullie goed!
Groetjes van Leon ‘t Hart

Sinterklaasviering
Op Vakcollege Thamen is er op 3 december 2021 door verschillende klassen Sinterklaas gevierd. Hoe de klassen deze
viering wilden invullen mochten zij samen met de mentor bepalen. 1K3 was er als klas snel over uit. Zij wilden graag chocoladeletters versieren. Dit hebben zij dan ook gedaan. Hoe
ze het wilden versieren en wat ze allemaal op de chocoladeletters wilden doen, mochten ze zelf bepalen. Het eindresultaat was niet alleen prachtig, maar ook nog eens heerlijk.

Projectdag Samen (op Thamen)
Op donderdag 11 november hebben we met elkaar weer
veel geleerd over en van elkaar. Op deze dag hebben we namelijk met de hele school projectdag SAMEN (op Thamen)
beleefd.
Een dag waarin diversiteit in de onze samenleving centraal
stond.
In de verschillende jaarlagen zijn de leerlingen actief bezig
geweest met de volgende onderwerpen; lichamelijke en
geestelijke diversiteit, seksuele diversiteit, religieuze diversiteit en culturele diversiteit/vluchtelingen.
Dit project wordt al vele jaren gedraaid op Thamen en was

Dans-/bewegingsproject klas 1

Op donderdagmiddag 4 november was het voor de 15e keer
weer zover....het bewegingsproject klas 1 ging van start.
Helaas wel met een gelijke insteek als die van vorig jaar, op
Corona basis. Dat betekende helaas dat er geen bezoekers
aanwezig mochten zijn in de avond. Ondanks dat was het
een superleuke middag en avond gedeelte waarbij alle tien
brugklassen een mooie bewegingsact hebben laten zien op
een locatie in de school.

ook dit jaar een groot succes. Onder het motto “bekend
maakt bemind” willen we onze leerlingen klaarmaken om te
leven in een samenleving waarin iedereen mag en kan zijn
wie die is!

tities in een donkere school en tot slot...bewegen voor de
eindopnames!
Iedereen heeft zijn beste (dans) beentje voor gezet en met
succes! Zeker ook de licht en geluid-groep heeft ook weer
een superprestatie geleverd door ondanks de beperkingen
toch alle shows van supermooie licht- en geluidseffecten te
voorzien. Allen die een steentje hebben bijgedragen, dank
voor deze uitzonderlijke middag! Misschien volgend jaar
weer als vanouds.

Van alle brugklas-acts zijn filmpjes (AVG proof) gemaakt en
deze zijn afgelopen dagen gestuurd naar alle e-mailadressen van de ouder(s).
In de middag was het hard oefenen onder leiding van een
professionele dansdocent, daarna volgde een supergezellige “patat -eet-sessie” in de aula, daarna de generale repe-

Thamen Try-Out

Woensdagmiddag zou de eerste “echte Try Out” van Thamen zijn, op school. Maar helaas, opnieuw gooide corona
op het laatste moment roet in het eten! Thamen als we zijn,
we hebben weer de nieuwe situatie als kans aangegrepen.
In een superleuke Q&A-sessie ( “Vraag en Antwoord”) is er
een online bijeenkomst geweest met brugklassers/ouders,
groep 8-leerlingen en docenten!
Er waren bijna 100 groep-achters online en konden vragen
stellen, meedoen en meelopen met de vijf “razende reporters” die veel leuke plekken in de school online lieten zien!
De aula, de technieklokalen, de gymzaal en het Skillslab,

alle plekken in de school kwamen we even in beeld!
Bovendien werden er veel goede en leuke vragen gesteld.
Het was een leuk en zinvol half uurtje online! Maar toch....
Met zijn allen gaan we een spetterende online open dag
neer zitten (op 26 januari a.s.) waarin we laten zien dat wij
een school zijn waar je “leert...door te doen”! De volgende
Try Out, hopelijk op school, zal zijn op woensdagmiddag 9
februari.

Bitterballenmiddag
op Vakcollege Thamen

Klas 4 bereidt zich voor op
studiekeuze

Eerst was er een presentatie en gelegenheid tot vragen, daarna hebben Jos Hoogeveen en Mette Zuurbier workshops
Techniek en Mens & Dienstverlening gegeven.

Om de leerlingen (en hun ouders) te helpen bij deze soms
moeilijke keuze, organiseert Thamen ieder jaar een Opleidingenmarkt. Dit jaar vond de Opleidingenmarkt plaats op
7 november.

Op 17 november vond de eerste Vakcollege Thamen - Bitterballenmiddag plaats: een middag waarbij groep 7/8-leerkrachten uitgenodigd worden te leren door doen op Vakcollege Thamen om zo te ervaren wat het Vakcollege inhoudt.

Na het ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor uitwisselen onder
het genot van uiteraard een bitterballetje en een drankje!
Zowel de voorlichting als de workshops en zeker de bitterballen smaakten naar meer. We kijken terug op een fijne middag,
dank iedereen voor de inzet!

Voor alle vierdeklassers is het een spannend schooljaar.
Niet alleen vanwege de examens, maar ook omdat er een
vervolgopleiding gekozen moet worden.

Helaas kon de markt niet op school plaatsvinden, maar is
het omgezet naar een online evenement.
Ruim 25 opleidingen presenteerden zich aan de leerlingen
en er was ruim gelegenheid om vragen te stellen. Voor belangstellenden was er op 2 december gelegenheid om te
komen proefstuderen op het Nova College in Hoofddorp.
We kijken terug op een mooie start van dit belangrijke LOBjaar en wensen alle vierdeklassers veel succes bij hun keuze.

Huis van Alvara

Op maandag 15 en woensdag 17 november brachten onze
eerstejaars leerlingen een bezoek aan het huis van Alvara.
Het huis van Alvara is een interactieve en spannende techniekbeleving. Het bezoek is voorbereid tijdens het mentoruur. In de voorbereidende lesbrief hebben leerlingen onderzocht in welke mate hun huis zou onderlopen tijdens
een overstroming, ook hebben ze gekeken naar hoe je een
huis kan verduurzamen. Als laatste hebben de leerlingen
gekeken naar wat voor techniek bij hen past.
Op de dag zelf zijn we heel luxe met de bus naar Amsterdam gegaan. In Amsterdam was er inspiratieruimte waar
leerlingen allerlei puzzels moesten oplossen. Bij één van de
puzzels moest er bijvoorbeeld drie CV’s worden gemaakt,
zodat leerlingen een idee krijgen van wat voor beroep wat
voor opleiding nodig is en hoeveel je daarmee verdient.
Daarnaast was er een escaperoom. Daar moesten de leer-

ling puzzels oplossen met behulp van allerlei technische
vaardigheden. Iedereen is ontsnapt uit de escaperoom!
Na deze dag zijn de leerlingen tijdens het mentoruur nog
bezig geweest met een verwerkingsopdracht die vooral in
het teken stond van terugblikken op deze dag.
Al met al was dit een superleuk technisch project voor onze
eerstejaars leerlingen.

Beroepenmarkt

Op vrijdag 3 december vond er een nieuw evenement plaats
op Thamen: de beroepenmarkt! De derdeklassers D&P volgen het vak OAOG (organiseren van een activiteit voor een
opdrachtgever) bij mevrouw Mohan. Hieronder zijn twee
leerlingen aan het woord.
Mijn naam is Guusje Vink uit de 3de klas van Vakcollege
Thamen in Uithoorn. Wij hebben een beroepenmarkt gehouden voor de eerste klas. We hebben een presentatie
over een zelf gekozen opleiding gehouden. De eersteklassers hebben ons vragen gesteld voor hun eigen opdracht
en wij hebben geprobeerd het hun zo goed mogelijk uit te
leggen. Ik vond de beroepenmarkt een erg interessante
opdracht ik heb veel geleerd over hoe ik moet presenteren
voor een grote groep.

jaar 3 moesten beroepenmarkt organiseren voor leerlingen
van leerjaar 1. Het was de bedoeling dat de leerlingen op
deze dag informatie kregen over het beroep of opleiding.
Wij hebben hun veel informatie gegeven over allerlei beroepen. Ik heb het beroep kapper gekozen, omdat het bij mij
past en ik wil later kapper worden. Ik vind het leuk om de
klanten blij te maken met hun nieuwe kapsel en ik vind het
ook leuk om met mensen te communiceren.

Mijn naam is Rosie uit klas 3k1D en ik moet een stuk schrijven voor de Thamen nieuwsbrief. Alle leerlingen van leer-

PTO nieuws

Beste ouders/verzorgers,
In november hadden de leerlingen
van klas 1 en 2 de mogelijkheid om
een toets te herkansen. Veel leerlingen hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt en hebben het oude
resultaat weten te verbeteren. De
volgende herkansingsdagen zijn in
maart. Op dinsdag 15 maart voor klas
1 en donderdag 17 maart voor klas 2.
U ontvangt t.z.t. meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Zeina Francis
PTO-secretaris

Examensecretariaat nieuws

Het jaar is weer begonnen en de eerste Schoolexamenweek (SE week) is alweer
voorbij. Dit jaar worden de SE-roosters direct gekoppeld aan Magister. Op deze
manier is het voor de leerlingen 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 Programma van Toetsing
en Afsluiting (PTA) sinds kort op de website is gepubliceerd, net als ons examenreglement en het examenboekje. 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 - jaar 3/jaar 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

VMBO On Stage: oproep!

Op 8 maart 2022 doen wij met klas 2 en 3 voor de derde
keer mee aan het beroepenfeest VMBO On Stage. Dit beroepenfeest wordt in veel regio’s georganiseerd en in onze
regio heet het: Veen en Amstelland On Stage.
Naast Vakcollege Thamen doen mee: Veenlanden College,
Praktijkschool Uithoorn, S.G. Panta Rhei, Yuverta de Groenstrook en Yuverta Westplas Mavo.
Tijdens dit beroepenfeest maken leerlingen een afspraak
met een bedrijf/beroepsbeoefenaar om een dagdeel mee
te lopen. Dit noemen wij de Doe Dag.
Heeft u een superleuk beroep of bedrijf en wilt u onze kanjers van het vmbo verder helpen met hun toekomst?
Dan kunt u zich aanmelden via de link:
https://www.veenenamstellandonstage.nl/aanmelden.

Politie op school?

Sinds een paar maanden komt 1x per week de wijkagent op
Vakcollege Thamen.
Een aantal jaar geleden, was dit heel normaal dat de wijkagent elke week even op school kwam. Toen die wijkagent
met pensioen ging, is het een aantal jaar aardig “stil geweest” m.b.t het contact met de politie/de wijkagent. Sinds
de start van dit schooljaar heb ik deze contacten weer aangehaald.
De wijkagent en de school vinden het heel waardevol dat
dit kan.
Er zijn leerlingen die graag met de wijkagent willen praten,
maar dit uit eigen initiatief niet durven, dus faciliteren wij
deze mogelijkheid op school.
Ook is de wijkagent nu vaker in de buurt om te praten met
leerlingen en buurtbewoners.
Een veilig klimaat is niet alleen binnen de school belangrijk,

maar ook buiten de school en de samenleving houdt zeker
niet op bij de poort van school.
We zijn nu een aantal maanden onderweg en de wijkagent
en school kijken terug op een positieve periode waar een
aantal waardevolle gesprekken met en voor leerlingen zijn
gevoerd.
Er ligt een aantal mooie en waardevolle ideeën op de plank
voor de komende jaren en daar kijken wij naar uit. Je kunt
dan denken aan voorlichtingen, trainingen in mediawijsheid
, etc. Op naar meer!
Voor vragen: u kunt mij bereiken via de contactgegevens
van school.
Groet,
ook namens de wijkagent
dhr. Albert de la Bruhèze
Leerlingcoördinator Techniek & Mavo Bovenbouw

Een dag uit het leven van leerlingen van Vakcollege Thamen
Een serie van bijeenkomsten voor en door docenten Vakcollege Thamen
Hoe kom je er achter of het concept
‘Leren door doen’ in het DNA van alle docenten van het Vakcollege Thamen zit?
Heel simpel, door hen in een serie bijeenkomsten hiernaar te vragen “Hoe
kun je bij ons zien dat je op een Vakcollege bent en dat wij ‘Leren door doen’
hoog in het vaandel hebben?.”
De opdracht luidde als volgt: Beschrijf
een dag uit het leven van een leerling
van ons Vakcollege. Uit de verhalen is
terug te zien hoe oprecht de docenten
de leerlingen echt zien zoals ze zijn en
wat zij nodig hebben.

• “Elke school in Nederland zou een Vakcollege moeten zijn”
• ”Ik hoop dat mijn vriendinnen er wel zijn vandaag want
ik wil niet alleen aan mijn samenwerkingsopdracht werken”
• “Hé, nu al? We waren net zo lekker bezig; net als vorige week.”
• “De docent is trots dat ik enthousiast
aan de slag ben.”
• “Wat gaan wij doen vandaag? Een
praktijkopdracht? Wat moet ik doen,
wat wordt van mij verwacht, doe ik het
wel goed?”
• “De bel gaat en ik ga snel naar de volgende les. In de gang ruikt het naar pannenkoeken. Ze zijn vast aan het koken
beneden.”

Als lezer kom je door te verhalen meteen in het leven en de belevingswereld
van de leerlingen terecht. De volgende
citaten geven daar een mooi beeld van.

Tot slot
Volgend jaar gaan wij verder met deze
bijeenkomsten en hopen voor de zomer
nog mooie producten van deze bijeenkomsten met jullie te delen.

Afscheid mevrouw Essanoussi
Lieve leerlingen,
Wat ik erg leuk vind aan mijn werk is het ondersteunen van jonge mensen in hun groei en in het verrijken van hun wereld...
Jullie wereld.
Ik ga de school verlaten, omdat ik op een andere school de mogelijkheid krijg om nauwer samen te werken met de leerlingen. Ik hoop dat het net zulke leuke, lieve leerlingen zijn als jullie. Naast mijn werk ga ik daar ook verder voor leren en mijn
diploma halen. Dat betekent voor jullie een nieuwe situatie waar je even aan moet wennen, want iemand anders gaat nu mijn
werk overnemen achter de balie. Ik wens jullie heel veel succes... en ga jullie ook erg missen.
Bedankt dat jullie je altijd netjes hebben gedragen in het Skillslab, blijf dat doen!
Liefs,
Siham Essanoussi

In de Spotlight: Bertine Kneppers
Hoe lang werk je op Thamen?
Mijn naam is Bertine Kneppers en ik werk nu 12 jaar achter
de receptie bij Vakcollege Thamen.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Geen dag is hetzelfde. Het is een hele afwisselende baan.
Ik vind het leuk dat ik met iedereen contact heb. De leerlingen, ouders, docenten en mijn collega’s van het Onderwijs
Ondersteund Personeel.
Wat staat er nog hoog op je bucketlist?
Een reis naar Australië. Daar komt een van mijn twee
schoondochters vandaan. Het lijkt me leuk om te kijken
waar ze opgegroeid is en om haar familie te leren kennen.

De vorige spotlight-collega was Shirley Bal. Zij stelt jou de
vraag: Waar krijg je energie van of waar word je blij van?
Ten eerste van mijn werk bij Thamen. Verder van hardlopen en wandelen in de natuur. BBQ ’en met mijn gezin en
varen met ons bootje door Nederland.
Aan wie geef je het stokje door en welke vraag wil je stellen?
Ik geef het stokje door aan Paul Boere, de conciërge. Paul
neemt vaak zijn lieve hond Spike mee naar school. Ik wil
hem vragen waarom hij dat doet en of hij hem wat vaker
mee wil nemen.

Klik op
onderstaande afbeelding
voor onze
nieuwjaarswens!

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