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Een woord vooraf
Beste ouders/verzorgers,

jaar (of hopelijk eerder) waar we hopelijk

die de overheid beschikbaar stelt om leerlin-

weer als vanouds les kunnen krijgen en

gen te helpen bij eventuele achterstanden

We zijn nu een aantal weken bezig met het

geven. Helaas is het nu nog niet zo ver en

door corona. Tijdens de (online) ouderge-

ook aanbieden van fysiek onderwijs aan de

zullen er een aantal activiteiten die gepland

sprekken gaan de mentoren ook met u als

onderbouw. De leerlingen zijn lang niet zo

stonden niet doorgaan. Hierover volgt bin-

ouder/verzorger in gesprek over wat er

vaak op school als we zouden willen, maar

nenkort nog een apart bericht.

nodig is voor uw kind en wat wij als school

het wordt ons ook niet makkelijker gemaakt

kunnen inzetten.

met de 1,5 meter-regel en de beperkte ruim-

We zijn druk bezig om een plan van aanpak

te die we tot onze beschikking hebben. We

te maken voor de besteding van de NPO

Na de meivakantie start voor de examen-

kijken vol smart uit naar het nieuwe school

(Nationaal Programma Onderwijs)-gelden

kandidaten een spannende periode: het
Centraal Examen! Het examensecretariaat,
de leerlingen en collega’s zitten volop in de
voorbereidingen. We wensen alle examenkandidaten ontzettend veel succes!

Lyceo Trainingen

Met vriendelijke groet,

Dit schooljaar heeft Thamen een test gedraaid met het inhuren

- Mattie Smits-Jansen -

van Lyceo voor extra SE en examentrainingen. Thamen heeft

Directeur

deze optie geboden mede vanwege de moeilijke situatie rondom corona en de wens om leerlingen extra te ondersteunen in
deze moeilijke tijden. Deze trainingen zijn in het weekend gegeven door externe trainers van Lyceo met als doel leerlingen

Agenda

te ondersteunen en stimuleren om goede resultaten te halen!
De feedback van leerlingen op deze trainingen zijn over het

26 apr t/m 7 mei:

Meivakantie

algemeen erg goed, hoewel er altijd verbeterpunten zijn na-

13 en 14 mei:

Hemelvaart (lesvrij)

tuurlijk, en de resultaten zijn er ook door gestegen. Als organi-

17 mei:		

Start CSE

satie gaan we onderzoeken of we met deze vorm door kunnen

24 mei: 		

Pinksteren (lesvrij)

gaan volgend schooljaar, of dat we iets anders aanbieden ter

11 juni: 		

Organisatiedag (lesvrij)

ondersteuning van de leerlingen.

16 juni:

Uitslag CSE

02 juli:		

Uitslag herkansing CSE

- Henjo Steinhart -

05 en 06 juli:

Diploma-uitreiking

Teamleider Bovenbouw

07 juli:		

Rapporten uitdelen,

		

klas 1,2 en 3

09 juli: 		

Start zomervakantie

Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Binnen het STO vinden veel ontwikkelingen plaats. Soms zichtbaar,

prefab huizen tegenwoordig gebouwd worden (mensen hebben op

soms wat minder zichtbaar. Zo is er een complete gereedschapswand

de bouwplaats geen papieren tekeningen maar i-pads bij zich) en

bij BWI (Bouw, Wonen en Interieur) geplaatst. Op deze manier kan al

een presentatie van ABN AMRO over hun gebouw Cirkl, een

het gereedschap overzichtelijk opgeborgen worden. Het meeste

compleet circulair gebouw.

handgereedschap is vervangen, goed gereedschap is het halve werk.
De tweede bijeenkomst ging over de vertaling naar onder andere
Minder zichtbaar waren de bijeenkomsten van O3-effect. Deze gaan

onszelf, en de lessen op school. Wat sterk zichtbaar werd, is dat we als

over duurzaamheid, circulaire skills en samenwerkingen met bedrijven

collega’s onderling nog uiteenlopende meningen hebben over waar

uit onze eigen regio. We kregen presentaties van Schijf, over herge-

verantwoordelijkheid ligt en zou moeten liggen als het gaat om duur-

bruik en inzet van bouwmaterialen, Bebouw Midreth bouw over hoe

zaamheid. Er zal nog een laatste bijeenkomst gepland worden waarin
we concreet aan de slag kunnen om lesmateriaal te ontwikkelen voor
het Huis van Thamen.
- Saskia Reijns Projectleider STO

Praktijk op school
Vanaf begin maart gaan de onderbouwleerlingen van Vakcollege
Thamen weer fysiek naar school en dat gaat met flink plezier! De
praktijklokalen in de school zijn zo omgetoverd dat de kinderen op
anderhalve meter afstand van elkaar kunnen leren. Zowel voor Mens
en Dienstverlening, als voor Techniek en Beeldende Vorming werken
de kinderen niet langer vanaf het scherm, maar met hout, machines,
verf en bovenal: met elkaar! Het wennen aan de mondkapjes heeft
even geduurd, maar de sfeer was in rap tempo weer als vanouds. Wij
leerkrachten halen geruster adem, want we kunnen weer doen waar
we goed in zijn, en dat is Leren door Doen.
- Carmen Entius Docent Techniek en Beeldende Vorming

Girls Day
Afgelopen donderdag (15 april 2021) vond

Scheepsbouw om mee te doen: een uitnodi-

de nationale Girlsday plaats. Deze landelijke

ging die we natuurlijk hebben aangenomen.

happening is bedoeld om meiden warm te
maken voor beroepen in de beta, techniek

Het was een ontzettend leuke ochtend. We

en IT. Dit jaar zijn we benaderd door De Vries

zijn gestart met de landelijke kick-off:
via een live stream had de organisatie
een interactief programma opgezet voor
de meiden, inclusief een spannende kwis
en escaperoom! Daarna was het tijd voor

wachten totdat we echt de werf kunnen

de kennismaking met de dames van de

gaan bezoeken met ze!

scheepswerf. Na een wederzijdse kennismaking was het tijd om de bouwpakketten in

Meer weten over de Girslday?

elkaar te zetten.

https://www.vhto.nl/activiteiten/girlsday
Meer weten over De Vries Scheepsbouw?

We zijn echt supertrots op onze meiden!

https://www.werkenbijfeadship.nl/

Het was hun vrije dag en ze zijn vrijwillig
gekomen en hebben er een hele gezellige

- Manon van Scheppingen -

ochtend van gemaakt. We kunnen niet

- Mare van der Molen -

VMBO On Stage
Dit jaar doen we voor de derde keer mee aan VMBO On Stage
met alle klassen 2 en 3. Dit is een landelijk beroepenfeest speciaal voor vmbo leerlingen dat we in onze regio de naam Veen- en
Amstelland On Stage hebben gegeven. Uit de regio doen ongeveer 150 bedrijven en instellingen mee. Neem gerust een kijkje!
www.veenenamstellandonstage.nl
De mentoren van klas 2 en klas 3 weten het al: op dit moment
wordt er volop gewerkt aan het koppelen van leerlingen aan een
bedrijf zodat ze daar in juni een dagdeel kunnen meelopen.

hebben. En dan is het nog even geduld tot 1 en 7 juni: de dagen

Normaal gesproken zouden we een bruisend Beroepenfeest in

dat onze leerlingen daadwerkelijk op bedrijfsbezoek gaan en

de sporthal hebben gehad (de aftermovie van 2019 kunt u vin-

kennis maken met de verschillende beroepen.

den op de website) maar dat kon dit jaar natuurlijk niet. In plaats

We hopen dat uw zoon/dochter met enthousiaste verhalen

daarvan zijn de leerling aan de slag gegaan met het maken van

thuiskomt van de Doe Dag in juni! Mocht u nog vragen hebben

een digitale match.

dan kunt u terecht bij de mentor.

Binnenkort krijgt uw zoon/dochter via het opgegeven mailadres

- Manon van Scheppingen -

te horen of ze terechtkunnen bij de bedrijven die ze gekozen

- Mare van der Molen -

Les in de gymzaal
Met veel enthousiasme hebben de
conciërges en een aantal gymdocenten de
gymzalen om getoverd tot volwaardig
theorielokalen waar op 11/2 meter afstand
les kan worden gegeven. Om er goed les te
geven zijn de vloer bedekt met tapijt, dit in
verband met de akoestiek. En er is natuurlijk
ook een whiteboard en een presentatiescherm geregeld.
- Paul Elsevier Facilitair medewerker

In het spotlight : Emile de la Bruheze
Hoe lang werk je op Thamen?

Maar ik zou ook nog heel graag willen base-

Poeh, lastig zeg…. Lang? Euhm, even den-

jumpen met een wingsuit, zwemmen met

ken hoor… zo’n 10 jaar nu denk ik; augustus

walvissen, alle landen van de wereld zien;

2011 ben ik op Thamen begonnen.

maar dan ook écht allemaal.

Wat vind je het leukst aan je werk?

Een jaar lang koning willen zijn, een eigen

De diversiteit van alles wat ik zoal doe; geen

huis bouwen in Australië / Canada met 4

enkele dag is hetzelfde. De gesprekken die

honden op een stuk grond van minstens 10

ik kan/mag voeren met leerlingen waar ik

hectare (dat is daar heel klein qua opper-

veel van leer, het contact met collega’s etc.

vlakte) maar ook zeker mijn twee kinderen

Er zijn voor leerlingen met een ‘luisterend

zien opgroeien en gelukkig zien worden. En

oor’ en ze kunnen helpen (adviseren) over

ja, over heel wat jaartjes opa kunnen/mogen

allerlei zaken. Als er na een paar jaar weer

zijn lijkt mij fantastisch!

oud-leerlingen de school binnenkomen om
een praatje met je te maken dat vind ik ook

Wat is voor ouders nog leuk om te weten?

echt heel erg waardevol.

Vast wel genoeg, maar wat ik zo snel kan
bedenken: Ik voetbal 3x per week in Amstel-

Wat staat er nog hoog op je bucketlist?

veen, ik hou en weet veel van muziek; ik

Best wel wat dingen hoor. Ik zou nog heel

ben een absolute film- en seriefanaat, ik ben

veel plezier met hem samenwerk en ik ook

graag met allebei mijn ouders naar Australië

vroeger professioneel gamer geweest voor

heel benieuwd ben wat hij er van vindt om

willen, om ze te laten zien waar ik in 2004

Ubisoft.

al zo lang conciërge bij ons op school te zijn.

reldreis; daar heb ik zoveel meegemaakt en

Aan wie geef je het stokje door en welke

- Emile de la Bruheze -

geleerd en het land zal voor altijd een plek

vraag wil je stellen?

Leerlingcoördinator bovenbouw MAVO

in mijn hart hebben.

Aan dhr. Boere, omdat ik al 10 jaar met heel

Techniek en Docent Engels

toch zo’n 2 jaar ben geweest met mijn we-

Oudertevredenheidsenquête
Na de meivakantie wordt er een oudertevredenheidsenquête
uitgezet. U krijgt per mail een uitnodiging (een link) waarmee
u de enquête kunt invullen. Het is voor de school belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders deze enquête invullen. Zo weten wij wat
u denkt over de school en hoe we met zijn allen het onderwijs
nog beter kunnen vormgeven. Om te stimuleren dat zoveel
mogelijk ouders reageren op de mail hebben we een leuke
actie bedacht. De mentorklas met de meeste ouders die de
enquête hebben ingevuld, krijgt tijdens een mentoruur een
taart als traktatie. Wij hopen uiteraard op veel input!
- Monique ten Hoedt Vakgroephoofd Vakcollege

Redactie (krant@thamen.nl)
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar.

