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TESSENDERLANDT

De negende
uitgave
Met trots presenteren
de scholen van
Onderwijsgroep
Tessenderlandt de
negende uitgave van
het nieuwe digitale
schoolblad.

Groei uit tot wie je wil
zijn op Tessenderlandt

Op De la Salle groei je
in je eigen toekomst

Vanaf pagina 3 vind je het specifieke
Tessenderlandt nieuws,
ga direct naar deze pagina >

Vanaf pagina 14 vind je het specifieke De la Salle
nieuws, ga direct naar deze pagina >

CHRISTOFFEL

Geloof in groei
bij Christoffel Breda
Vanaf pagina 20 vind je het specifieke Christoffel
nieuws, ga direct naar deze pagina >
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TESSENDERLANDT

WAAR ZIJN DE TECH-,
BUSINESS EN CARE &
BEAUTYMAVO MEE BEZIG?

TESSENDERLANDT
Techmavo
Op de Techmavo zitten leerlingen die met
behulp van techniek problemen oplossen.
Nu zijn de leerlingen aan de slag met een
opdracht van de vakgroep biologie. De
biologiedocenten willen een kweekkas
die in een leslokaal geheel automatisch
het kweekproces kan onderhouden, zodat
docenten in de vakanties geen rekening
hoeven te houden met de planten. Er moet
dus voor gezorgd worden dat de plantjes
voldoende licht krijgen op een manier
dat ze niet scheef groeien en de planten
moeten ‘automatisch’ water krijgen.
Een uitdagende opdracht om dat uit te
vogelen. De docenten helpen natuurlijk
met de begeleiding van het denk- en
ontwerpproces.
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Businessmavo
Op de businessmavo staat modern en
creatief ondernemenschap centraal.
De leerlingen kregen van de stichting
‘Breda maakt mij blij’ de opdracht
om een oplossing te vinden voor de
vele kilo’s pompoenen waar ze geen
raad mee wisten. In groepjes werd
er gebrainstormd en oplossingen
werden via filmpjes (covid proof) aan de
opdrachtgever gepresenteerd. Leerlingen
die het meest creatieve idee hadden
gepresenteerd werden beloond met een
kerstpakket.

Na deze opdracht ging men aan de slag
om een ‘gelukkig nieuwjaar’traktatie
voor de hele school te bedenken die na de
kerstvakantie uitgereikt kon worden. Van
de schoolleiding kregen ze een budget
en daarbinnen moest alles gebeuren;
traktatie zelf, aankleding, logistiek,
communicatie- noem het maar op.

OP DE BUSINESSMAVO
STAAT MODERN
EN CREATIEF
ONDERNEMENSCHAP
CENTRAAL.

Care en Beautymavo
De care en beautymavo bedenkt
oplossingen zodat er goed gezorgd kan
worden voor alle leeftijdscategorieën.
Wie goed voor een ander zorgt moet
als eerste goed voor zichzelf zorgen,
daarom werd begonnen om een gezond
(en lekker!) ontbijt regelen voor de hele
groep. De eerste opdracht voor deze
leerlingen kwam van de vakgroep mens
en maatschappijkunde. De docenten
wilden een instrument om vragen over
seksualiteit makkelijk en snel te kunnen
bespreken.

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

De oplossing bleek een ‘lovebox’ waarin
je op een handige manier alle informatie
omtrent liefde en seksualiteit kan vinden.
De nieuwe opdrachtgever is ‘Seniorweb’,
zij vragen de leerlingen om tutorials
te maken over digitale oplossingen die
vervolgens op de website van Seniorweb
geplaatst kunnen worden.
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HALLOWEEN
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Een prachtig spookhuis,
leuke muziek en gezellige
leerlingen! En wat fijn dat
we een feestje konden
vieren! Hopelijk kunnen we
dat snel weer doen.
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Want het was leuk! Iedereen had erg
zijn/haar best gedaan op de outfits
en de schmink. Het ‘Team aankleding
Halloween’ (vooral meneer Ceulemans,
mevrouw Oerlemans, meneer Trip en
meneer Kloonen) had zichzelf overtroffen;
de lange gang was veranderd in een echt
spookhuis. En overal stonden objecten;
spookgedaantes, ratten, kerkhoven, noem
het maar op! Ook de projecties waren
spectaculair.

HET SCHIJNT
DAT ER EEN
PAAR SPOKEN
ACHTERGEBLEVEN
ZIJN IN DE
SCHOOL…..
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NAC

STREET
LEAGUE
Wat doet het team van Tessenderlandt
het goed, het team heeft de meeste
punten gehaald en hiermee een beker
gewonnen. Daarnaast won Michael
ook nog de prijs voor het vaakst
hooghouden in een hoepel. Wel 92x!
Wat een prestaties van dit topteam,
dat belooft wat voor dit seizoen!!
Zet hem op!!
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PLAYING FOR
SUCCESS BREDA
Sinds dit schooljaar is er
een samenwerking tussen
alle Libréon scholen en
Playing for Success Breda.
Dit houdt in dat leerlingen van alle
Libréon scholen aangemeld mogen
worden om een traject van 10 weken te
volgen in het NAC-stadion bij Playing for
Success Breda. Er zijn twee trajecten: een
individueel traject en een klassentraject.
Bij het individuele traject komen
specifieke leerlingen die door de mentor
of leerlingbegeleider zijn aangemeld om
aan zichzelf te werken. Het draait dan
vaak om leerlingen die willen werken
aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld,
samenwerken, motivatie en soft skills.
Er zijn ook klassentrajecten waarbij een
hele klas van een school wordt aangemeld
om de groepsdynamiek te verbeteren, de
9

leerlingen beter te leren samenwerken
en elkaars kwaliteiten leren kennen en
hiermee om te kunnen gaan.
Dit jaar zijn er vanuit Tessenderlandt
zowel leerlingen die een individueel
traject volgen als klassen die een
klassentraject volgen. Op dit moment
zit R2B2 in de afrondende fase van het
klassentraject. Vanaf februari starten
ook allebei de eerstejaars basisklassen
met een klassentraject. De leerlingen
werken aan opdrachten om zichzelf beter
te leren kennen en moeten heel veel
samenwerken. Zo leren de leerlingen
met iedereen omgaan. Daarnaast merken
we dat de persoonlijke aandacht de
leerlingen heel veel doet. Op een groep
van 14 leerlingen staat één docent, 5
coaches en de mentor is ook aanwezig.
Dit geeft de leerlingen echt een boost.
Wij hopen in het vervolg nog meer
leerlingen van Libréon, en dus ook van

Tessenderlandt, te mogen ontvangen in
het NAC-stadion bij playing for Success
Breda. Want leren over jezelf is ook een
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling!
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DE LEERLINGEN
WERKEN AAN
OPDRACHTEN OM
ZICHZELF BETER TE
LEREN KENNEN
EN MOETEN
HEEL VEEL
SAMENWERKEN.
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REUNIE
Op zaterdag 25 juni
2022 houden wij de
allereerste grote reünie
van Tessenderlandt. Alle
leerlingen en docenten
die de afgelopen 32 jaar
op enigerlei wijze aan
Tessenderlandt waren/
zijn verbonden, zijn van
harte welkom!!! Houd onze
facebookpagina in de gaten
voor updates hierover.

32-JARIG JUBILEUM TESSENDERLANDT
ZATERDAG 25 JUNI 2022
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TESSENDERLANDT

SOLLICITATIETRAINING KLAS 4
16 trainers uit het bedrijfsleven waren
bij ons op school aanwezig om onze
vierdejaars leerlingen tips en tops te
geven over hoe je jezelf kunt presenteren
tijdens een sollicitatiegesprek.  
Er werd gelet op houding, motivatie, uiterlijk, spreken
en vragen stellen. Onze leerlingen hebben het geweldig
gedaan, veel complimenten ontvangen en waren helemaal
klaar voor hun stage die in november gelukkig plaats kon
vinden. Dank aan alle trainers en vooral Jinc en aan al
onze stagebedrijven voor de fijne samenwerking!
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NK TEGELWIPPEN
VOOR MEER GROEN
Dit was nog eens een mooie kans;
meedoen met het NK Tegelwippen 2021.
Wie verruilt de meeste tegels voor groen?   
Achter het lokaal Zorg & welzijn liggen tegels genoeg en
dit gaf zo de mogelijkheid om een bijenhotel, moes - en
kruidentuin te realiseren. Derdejaars leerlingen ZW/UV en
Economie & ondernemen gingen de strijd aan met de tegels.
In totaal 154 tegels gewipt en vervolgens afgevoerd door
de Gemeente Breda. In ruil voor de tegels en meer groen
doneerde de gemeente meerdere planten, een bijenhotel en
regenton.Het bijenhotel werd in elkaar getimmerd door de
afdeling Bouw, wonen en interieur. Conciërge Arthur plaatste
de geleverde regenton. Mevrouw Wierema (ZW onderbouw)
ziet een moestuin ook wel zitten en heeft de TechMavo
gevraagd om er een kas bij te plaatsen.
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EEN MOOIE SAMENWERKING
WAAR WE ALLEN VEEL
PLEZIER AAN HEBBEN
BELEEFD. WE ZIEN ONS ZELF
IN DE TOEKOMST AL LEKKER
VEEL VERSE KRUIDEN
PLUKKEN TUSSEN DE
VLINDERS EN DE BIJEN!
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DIT
IS
TOP!
Op Tessenderlandt
bereiden we je voor op je
toekomst. In alle leerjaren
ga je ontdekken waar je
interesses en talenten
liggen. Naast je ‘gewone’
lessen die iedereen volgt,
hebben we ook het Talent
Ontwikkelprogramma.  

Welkom bij PLEIN, het
digitale schoolblad van
Tessenderlandt,
De la Salle en Christoffel.

JE MAG ZELF
KIEZEN WELKE
TOP JE VOLGT,
WE KUNNEN
JE ER OOK BIJ
HELPEN. DE
KEUZE IS REUZE!
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Kortweg: TOP. Je mag zelf kiezen
welke TOP je volgt, we kunnen je
er ook bij helpen. Hier de titels van
de diverse programma’s die nu op
school plaatsvinden: 3D printen,
Meubelmaken, Vuurkorf maken, Drone
Battle, Zeefdrukken, Meet… horeca,
bakkerij en recreatie, Kickboksen,
Gebarentaal, Voorbereiding theorieexamen voor je brommer, Fashion:
mode ontwerpen, Taarten afwerken
en decoreren, Voetbal, Kalligraferen,

Pasta et Basta- Italiaans koken, Yoga,
Creatief schrijven, Electrotechniek,
Pimp je denimkleding, De wereld van
Harry Potter, Natuurlijk doen!, Alaaf,
Tessenderlandt viert Carnaval, Maak je
eigen Glossy of tijdschrift, Tijdmachine
Breda, Wat een zooi, Gereedschapskist
maken, Sleutelen, Word, PowerPoint,
Bullet Journal, Examentraining, EHBO
(met certificaat), Buitenschools Zorg en
Welzijn, Under Construction, Naschool,
Padel, de snelst opkomende sport van

Nederland, Meubeldesign met hout en
beton, Excel, Domotica en automatiseren,
Meubeldesign met hout en beton, BBQ,
Introduction to Cambridge English,
Op pad in de stad, Portret tekenen,
Heel Tessenderlandt bakt, Meet- en
regeltechniek, Kickass solliciteren met
een opvallend cv, Kunst ligt op straat,
Uitvindfabriek. Je merkt: De keuze is
reuze!
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100 JAAR
DE LA SALLE
DE LA SALLE
In juni 2021 bestond
De la Salle 100 jaar. Deze
unieke mijlpaal wilden we
uiteraard niet onopgemerkt
voorbij laten. Helaas gooide
Covid-19 roet in het eten en
konden we vorig jaar niet
uitbundig stilstaan bij dit
jubileum.  

We hebben het jubileum bescheiden
gevierd met een lunch voor de
leerlingen en in oktober hebben
we een ontzettend leuke dag gehad
in de Efteling. Wat vorig jaar niet
mogelijk was gaan we dit jaar inhalen.
Momenteel zijn we met man en macht
aan het werk om op vrijdag 24 juni
groots uit te pakken met een reünie
voor oud-leerlingen, oud-medewerkers
en medewerkers. Binnenkort is
aanmelding mogelijk via een speciale
website www.reuniedelasalle100jaar.nl

Houd onze website, Facebook en
Instagram in de gaten voor de laatste
informatie over de reünie.
Tevens zal op die dag een prachtig
jubileumboek gepresenteerd worden.
Oud-collega’s Antoon van Tuyl en
Jos Jansen zijn samen met Jeanny
Wouters bezig met het schrijven ervan.
Bij inschrijving voor de reünie is het
mogelijk om het boek te reserveren.
Wij hopen veel oud-leerlingen en oudmedewerkers te ontmoeten. Daarom
vragen wij iedereen zegt het voort!
Tot vrijdag 24 juni 2022!
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TONEELVOORSTELLING
‘DE BRUGKLASSURVIVAL’
Voor veel leerlingen is de
overstap naar de brugklas
een spannende gebeurtenis
en op De la Salle willen we
graag dat iedereen zich zo
snel mogelijk thuis voelt.
Daarom deze voorstelling,
waarin nieuwe leerlingen op
een luchtige manier wegwijs
worden gemaakt op de
middelbare school.
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HET DOEL VAN DEZE
SCHOOLVOORSTELLING IS
OM DE LEERLINGEN ZICH
OP HUN GEMAK TE LATEN
VOELEN IN DE BRUGKLAS

In ‘De Brugklas-Survival’ delen
twee acteurs met humor tips en
trucs rondom de overgang naar
de middelbare school: ‘Er valt een
ongemakkelijke stilte in de pauze,
hoe kun je je nieuwe klasgenoten
dan aan het lachen maken?’

Of: ‘Een klasgenoot dwingt jou keer
op keer om het huiswerk door te
appen, wat moet je doen?’ Er worden
ook stellingen over de middelbare
school behandeld waar alle leerlingen
aan deelnemen. Het doel van deze
schoolvoorstelling is om de leerlingen

zich op hun gemak te laten voelen in
de brugklas en het jaar samen positief
te starten. De klasgenoten vormen zo
binnen no time een hechte groep.
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INZAMELEN VOOR
DE VOEDSELBANK
Ook dit jaar hebben we met de school
allerlei soorten voedselproducten
verzameld voor de voedselbank.
Het is belangrijk en zinvol om stil te staan bij het feit
dat velen van ons zoveel hebben, maar dat er ook veel
armoede is, en het mooi is om te delen. Dit leeft ook
echt bij onze leerlingen, ik was aangenaam verrast door
de hoeveelheid aan voedsel wat er bij elkaar verzameld
is. Wat opviel is dat het hier niet ging om voedsel dat
bijna aan de houdbaarheidsdatum zat, maar ook veel
luxe artikelen. Er is bijzonder hartelijk gedeeld. En daar
ben ik trots op.
Deborah Langman

WE WAREN
AANGENAAM
VERRAST DOOR
DE HOEVEELHEID
AAN VOEDSEL WAT
ER BIJ ELKAAR
VERZAMELD IS.
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ECONOMIE &
ONDERNEMEN
Sinds dit schooljaar biedt De la Salle een nieuw
schoolvak aan in leerjaar 3. Het vak Economie
& Ondernemen. Vanaf 2024 zal in de theoretische
leerweg een praktijkgericht vak worden aangeboden.
De la Salle maakt deel uit van een groep van pilot
scholen die het vak gaan ontwikkelen. De bedoeling
van het vak is dat de leerlingen aan de hand van
concrete opdrachten van bedrijven en instellingen
praktisch aan de slag gaan om hun kennis en
vaardigheden te vergroten.

19

De derdejaars leerlingen van de
La Salle hebben afgelopen weken
hard gewerkt aan het project: ‘Baarle
in de kijker’. Tijdens dit project, wat
onderdeel is van het nieuwe vak
Economie & Ondernemen, hebben de
leerlingen ideeën bedacht om BaarleNassau echt in de kijker te zetten.
Dit hebben de leerlingen gedaan in
opdracht van de ondernemingsverening
van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.
De leerlingen zijn eerst op stap geweest
in Baarle om alle hoogtepunten in
kaart te brengen en hebben hier
collages van gemaakt. Na het (leren)
brainstormen volgde er een Q&A
met de opdrachtgevers. De plannen
zijn vervolgens uitgewerkt en
gepresenteerd.
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De ideeën zijn creatief en uiteenlopend:
een city-game, spooktocht, winterfair
en een stempelkaart waarbij je de
horeca in Baarle kan gaan ontdekken.
Als laatste een Instagram account
waarbij de jeugd wordt uitgedaagd met
verschillende fotochallenges waarbij
ook nog leuke prijzen te verdienen zijn.
Al met al een uitdagende opdracht voor
de leerlingen wat heeft geleid tot een
tevreden opdrachtgever.
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LEES HIER
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DAG

CHRISTOFFEL
christoffelbreda.nl

mavo | voorbereidend mbo
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CHRISTOFFEL

We kunnen gelukkig terugkijken op twee hele mooie
feestdagen ter gelegenheid van de officiële opening van
ons nieuwe gebouw. Vanwege de corona maatregelen
bleef het tot op het laatste moment spannend of de
openingsactiviteiten zoals we deze gepland hadden door
konden gaan. Na een jaar van pech omdat we vanwege
de maatregelen de opening steeds uit moesten stellen,
hadden we het geluk deze keer aan onze zijde.
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Op donderdagmiddag 4 november werden
alle leerlingen getrakteerd op een
uitgebreide lunch in de eigen klaslokalen.
Aansluitend was een geweldige
muziekquiz georganiseerd in de aula.
Alle klassen werden in twee afzonderlijke
teams verdeeld en vervolgens werd de
kennis getest van de deelnemers aan
de hand van vele muziekfragmenten.
Natuurlijk nodigden die regelmatig uit om
ook de bijpassende bewegingen te maken!
Voor de groep die het ‘meest origineel
verkleed’ was en de groep die de meeste
goede antwoorden scoorde waren leuke
prijzen te verdienen. Eén klas is op die
manier een ‘klassenuitstapje’ ter waarde

van 150 euro rijker. Zeker in deze tijd leuk
om te kijken waar de mentor met zijn/
haar leerlingen terecht kan om samen
een plezierige activiteit te hebben.
Op vrijdagmiddag 5 november stond
de officiële opening van de school
gepland. Op beide dagen is de school
op feestelijke wijze aangekleed. In het
middagprogramma kwamen verschillende
sprekers aan het woord, waaronder
dhr B. Buddingh’, bestuurder van Libréon
waaronder Christoffel valt.
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Mw S. Boelema, directeur-bestuurder
van Building Breda (verantwoordelijk
voor het verhuistraject en de huisvesting
van Christoffel) heeft ook gesproken en
ons gefeliciteerd met het mooie gebouw.
Zij heeft als kado voor de leerlingen
toegezegd om het panna-voetbal veldje
om te laten bouwen naar een echte
panna-voetbal kooi. Een zeer welkom
kado, omdat ieder voetbalpartijtje al snel
eindigt met het vissen naar de bal in de
sloot voor de school. Andere sprekers
waren dhr D. de Lange, de allereerste
locatie directeur van Christoffel in de
jaren ’70. Hij benadrukte nog maar eens
hoe belangrijk goede ondersteuning is
voor leerlingen die dat nodig hebben
op weg naar een vervolg van hun
onderwijsloopbaan in het mbo.
Tot slot sprak de wethouder van jeugd,
onderwijs en cultuur in Breda,
Mw M. de Bie. Zij was speciaal gekomen
om de ‘openingshandeling’ te verrichten
samen met Tess Verouden van de
leerlingenraad onderbouw van Christoffel.
Alle aanwezigen zijn naar buiten gegaan
en hebben afgeteld vanaf tien, waarna de
wethouder en Tess tegelijkertijd aan het
zwarte kleed trokken om een kunstwerk
voor de school te onthullen. Aan de
buitenmuur links van de leerling ingang
hebben de onderbouw leerlingen onder
begeleiding van enkele kunstenaars uit
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Breda een prachtig kunstwerk gemaakt
in de eerste maanden van het schooljaar.
Alle onderbouwleerlingen hebben de
opdracht gekregen om iets te tekenen
uit hun dromen over hun toekomst na
Christoffel. Deze tekeningen hebben zij
vervolgens gemaakt in een klei-tablet
waarna de klei op kleur is gemaakt,
geglazuurd en gebakken in de oven. Alle
160 klei stukken zijn in de vorm van het
logo van Christoffel aangebracht op de
zijmuur. Het geheel heeft een doorsnede
van ruim 2 meter en ziet er als gelukkige
‘toekomstdroom’ van onze leerlingen
schitterend uit!
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MOCHT U HET
KUNSTWERK NOG NIET
‘LIVE’ GEZIEN HEBBEN,
KOM DAN ZEKER NOG
EEN KEER LANGS AAN
DE PLEINZIJDE OM TE
KIJKEN.
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PLAYING FOR
SUCCESS NAC:
EEN GROOT SUCCES
VOOR C1B2

Afgelopen periode heeft C1B2
als eerste klas van Christoffel
deelgenomen aan het klassen
traject van Playing for Success
(pfs). Andere klassen en scholen
staan inmiddels in de planning
voor zo’n zelfde traject van 10
weken. En inmiddels zijn er ook
van andere scholen leerlingen
die de weg naar de NACademy in
het Rath Verleghstadion hebben
gevonden voor een individueel
traject.
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Playing for Success Breda VO is een
programma voor kinderen uit de
onderbouw van het voortgezet onderwijs
die (tijdelijk) om sociaal emotionele
redenen niet optimaal presteren. Er zijn
2 programma’s: een klassentraject, die
de groepsvorming stimuleert en een
individueel traject waarvoor leerlingen
door de zorg coördinatoren aangemeld
worden.
Het programma leidt tot meer
zelfvertrouwen en motivatie en daardoor
tot betere prestaties. Playing for Success
Breda neemt de deelnemers mee naar
een uitdagende en inspirerende plek
buiten de school, waar ze zoveel mogelijk
positieve leerervaringen opdoen.
In het stadion werken we samen met
de deelnemers onder andere aan
zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld
en motivatie. Daarnaast ontdekken de
deelnemers hun kwaliteiten en talenten,
leren ze contacten te leggen en te
onderhouden met anderen en leren ze
(zich) te presenteren. De deelnemers
werken samen aan inspirerende,
haalbare en uitdagende opdrachten.
Dit doen ze bijvoorbeeld in de Fanshop,
op de tribunes, langs het veld, in de
kleedkamers en in de Persruimte van
NAC Breda.
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Deze opdrachten, gecombineerd met het
stadion, de sport en de ambiance van de
professionele voetbalwereld, dragen allemaal
bij aan een omgeving die stimuleert om beter
te presteren en te geloven in jezelf. Want
als kinderen ontdekken dat leren ook leuk
kan zijn, hervinden ze hun zelfvertrouwen
en motivatie waardoor de schoolprestaties
toenemen.
Het aanmelden van leerlingen gaat altijd
via school en is bedoeld voor kinderen en
jongeren die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken bij onder andere het vergroten van
hun zelfvertrouwen, motivatie, samenwerking
en het creëren van een positiever zelfbeeld.

KLAS C1B2 VAN CHRISTOFFEL WAS DE EERSTE
KLAS BIJ PFS EN DE KINDEREN HEBBEN ERVAN
GENOTEN. EEN ANDERE LEEROMGEVING, AANDACHT
EN WERKEN AAN HET GROEPSPROCES IN DE
INSPIRERENDE OMGEVING VAN HET STADION:
HET WAS EEN GROOT SUCCES!
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NAC STREETLEAGUE:
LEKKER VOETBALLEN
NA SCHOOLTIJD!
Ook dit jaar doet Christoffel weer met
twee teams mee aan NAC Streetleague.
Dit is een project waar enerzijds lekker wordt gesport maar
anderzijds ook aandacht is voor actuele maatschappelijke
thema’s. Naast het gevarieerde activiteitenaanbod zullen bij
sommige onderdelen ook soms één of meerdere spelers van
NAC aansluiten! Het draait niet alleen om het winnen van
wedstrijden, maar vooral om sportief gedrag op en rondom
de velden.
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TROTS OP DE LEERLINGEN VAN
CHRISTOFFEL DIE IEDERE KEER
WEER HUN BESTE BEENTJE
VOORZETTEN!
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BLIKSEMSTAGE
Op Christoffel zijn er
meerdere activiteiten buiten
school om leerlingen te
helpen in hun studiekeuzes.
Dit start al in klas 1,
met een bliksemstage,
die we organiseren in
samenwerking met JINC.
De leerlingen van C1MK en
C1KB gingen naar BUas. Ze
leerden daar hoe de wereld
van hospitality (gastvrijheid)
werkt en welke kwaliteiten
hierbij nodig zijn.

Eerst kregen de leerlingen een
rondleiding door de gebouwen. Daarna
volgden allerlei activiteiten om een
goed beeld van de evenementensector
te krijgen: een kahoot-quiz over
attractieparken en evenementen en 30
seconds over beroepen in de sector.
De eindopdracht was om, in groepjes
van 4, een evenement te bedenken en
een presentatie te maken met voor de
winnaars een extra zakje chips.
Andere leerlingen gingen bijvoorbeeld
op bezoek bij de Technische Unie, Van
Wijnen of Store317. Bedankt aan al
deze bedrijven die onze leerlingen
een onvergetelijke, leerzame ervaring
bezorgden.
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SOLLICITATIETRAINING
KLAS 3 CHRISTOFFEL
Op 25 november was het
zo ver. Op deze dag zouden
er allerlei trainers uit het
bedrijfsleven komen om
sollicitatiegesprekken te
voeren met de leerlingen
uit klas 3.

DE LEERLINGEN
WAREN DEZE DAG
ALLEMAAL NETJES
GEKLEED EN
SOMMIGEN WAREN
ERG ZENUWACHTIG.

De Christoffel is partner van JINC.
JINC verzorgt o.a. bliksemstages, maar
ook sollicitatietraining. Voorafgaand
aan de training hebben de docenten
Nederlands een lessenpakket behandeld.
Hier moest een sollicitatiebrief met
cv geschreven worden. De leerlingen
waren deze dag allemaal netjes gekleed
en sommigen waren erg zenuwachtig.
Tijdens de training werd er een gesprek
gevoerd n.a.v. de sollicitatiebrief.
Andere leerlingen gingen observeren en
letten op houding, motivatie, kleding en
taalgebruik. Het was een erg leerzame
ochtend, waarin de leerlingen prima
gewerkt hebben. We hopen, dat onze
leerlingen in de toekomst gebruik kunnen
maken van deze ervaring.
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EEN GOED
BEGIN EN EEN
HELPENDE
HAND.
Op Christoffel geloven we in groei. Om die
groei mogelijk te maken, is het belangrijk
goed in beeld te hebben wat een leerling nodig
heeft. De gedragswetenschappers spelen
hierin een belangrijke rol. Hier leggen zij zelf
uit wat hun werk inhoudt:
Het team gedragswetenschappers bestaat
uit een psycholoog, Judith Peters en twee
orthopedagogen: Jessica van Geertruy
en Lonneke Matthijssen. We worden
ondersteund door onze psychologisch
assistent Stefanie van Bragt. Binnen
Christoffel zijn we vanaf het eerste
begin betrokken bij nieuw aangemelde
leerlingen en zorgen zo voor een goede
start. Ouders hebben met één van ons een
28

intakegesprek over hun kind. Daarin
verkennen we of Christoffel een goed
antwoord kan bieden op de hulpvraag
van hun kind. Vervolgens komen
groepjes aangemelde leerlingen
uit groep 8 op een zogenaamde
toelatingsochtend. Dit is voor ons een
belangrijk observatiemoment. Daarna
leggen we de puzzel verder om te kijken
of plaatsing van de leerling inderdaad
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bevestigd kan worden. Dit doen we samen
met de verwijzende basisschool. We
hebben dan ook regelmatig contact met
intern begeleiders en leerkrachten van
basisscholen, SBO’s en SO’s. Uiteindelijk
hebben we een goed beeld van de sterke
en minder sterke kanten van een leerling
en weten we wat deze leerling nodig heeft
om te kunnen groeien. We zorgen ervoor
dat de collega’s hiervan op de hoogte zijn
zodat de leerling vanaf de eerste dag zo
goed mogelijk begeleid kan worden.
Naast deze grote rol in de toelatingen,
hebben we ook een ondersteunende en
adviserende rol. We zijn binnen de school
vast betrokken bij de klassen. We nemen
deel aan de leerlingbesprekingen en
volgen het welbevinden en het gedrag van
de leerlingen. Docenten en ondersteuners
kunnen altijd bij ons binnen lopen. Ook

verzorgen we scholingsactiviteiten
en geven we informatie aan het team.
Jullie zullen ons ook tegen komen op
verschillende informatiemiddagen van
Christoffel en normaal gezien ook op de
Open Dag a.s. 12 februari.

DIT SCHOOLJAAR WORDEN
ER NOG ALLERLEI LEUKE
KENNISMAKINGSACTIVITEITEN GEORGANISEERD
WAARBIJ WIJ OOK
BETROKKEN ZIJN. DUS WIE
WEET TOT ZIENS IN ONS
NIEUWE GEBOUW AAN DE
NIEUWE INSLAG IN BREDA!
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MET HART
VOOR KUNST
EN CULTUUR
Bij Christoffel geloven we dat
creatieve en kunstzinnige
vorming je helpt om met meer
zelfvertrouwen te presteren.
We besteden veel aandacht aan creativiteit en
expressie en maken onze leerlingen vertrouwd
met de wereld van kunst en cultuur. Dit is
nu ook steeds beter zichtbaar in ons nieuwe
gebouw: een kunstkast bij de ingang en in de
praktijkgang en werkstukken van leerlingen
door het hele gebouw.
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Van Riebeecklaan 2

Sportlaan 1

Nieuwe Inslag 47

4818 EB Breda

5111 BX Baarle-Nassau

4817 GX Breda

