
 
 

                           

 
   

  

NIEUWSBRIEF 

Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 18 
Oktober 2019 
tober 

Voorwoord 
door José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 

Het is oktober, de wind waait, het regent met regelmaat, de blaadjes vallen van de 
bomen. De herfst is begonnen. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
  

Ik zal het voorwoord kort houden want wat is het toch heerlijk om te lezen wat voor 
geweldige leerlingen we hebben. En collega’s niet te vergeten. Lees nu het stuk over de 
leerlingenraad, de stukken over de vakgroepen of pedagogiek van hoop. Het gaat over 
wat er echt gebeurt in de klas en op school. Ons onderwijs is gericht op een zo goed 
mogelijke voorbereiding  van de leerlingen op werken, wonen en leven in de 
maatschappij.  
Onze leerlingen zijn ook met regelmaat buiten de school te vinden i.v.m. de externe 
(begeleide) stages of bij de externe vakles voor winkel en logistiek. Op dit moment zijn 
we op deze manier in 6 verschillende bedrijven aan het werk. Het is mooi om te horen 
en zien hoe de leerlingen zich ook daar ontwikkelen.  
  

En er gebeurt nog meer. Maandaag bijvoorbeeld was de eerste versie van de 
‘samenwerk sportdag’. Verschillende sportactiviteiten stonden klaar waarbij 
samenwerken het belangrijkste onderdeel was. U leest hier vast meer over in de 
volgende nieuwsbrief.  
  

Verder kan ik u melden dat vanaf 1 november een nieuwe collega in ons team komt 
werken. Hij komt Emmy Stolwijk vervangen voor het vak bouw/hout/metaal. Ook Dolf 
Noordeloos en Martien Botter, die elk enkele uren hebben overgenomen blijven bij ons 
werkzaam. Renata Jacobs is helaas nog ziek. Zij wordt vanaf het begin van het 
schooljaar vervangen door Nanda Prosman en Floor Mars.  
We zijn blij met de vervanging maar hopen natuurlijk dat beide collega’s snel 
herstellen. 
  

Voor nu veel leesplezier. 
Ik wens u een goede herfst toe. 
 
 

Met vriendelijke groeten. 
Jose Traore  
 
 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

 Voorwoord 

 Stal de Worp 

 Even voorstellen 

 Vakanties/vrije dagen 

 Lestijden AMG/ 

 Schoolgids/Contact 

 PBS Leerlingenraad 

 Mijn POP 

 Vanuit de Groenklas 

 Open dagen 

 Kerstmarkt 

 Amaryllisbollenactie 

 Leerlingenzorg 

 Alpe d’Huez 

 Vanuit Horeca 

 VCA basisveiligheid  

 Pedagogiek van hoop . . . 

 Vanuit Techniek 

 Vanuit Groen 

 Poster Week tegen pesten 
 
 

Agenda: 
  

 Herfstvakantie 21-25 okt. 

 Levering Amaryllisbollen 
week 45 

 Studiedag 21 nov. 

 Rapporten week 48 

 Kerstmarkt 18 dec. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen, opmerkingen of 
suggesties over de nieuwsbrief 
zijn altijd welkom. Stuur een mail 
naar Annelies Jansen 
a.jansen@ambelt.nl   
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij 
 

Het was een mooie zomer, tropische temperaturen, maar 
wel erg droog. We hebben dan ook veel moeten sproeien 
om gras voor de dieren te houden.  
 

 
 

Doordat we dit jaar veel lammeren, hebben (acht stuks), 
geeft dat veel druk op het gras. Niemand wilde weide 
lammeren hebben, omdat er geen gras was. Twee ram-
men zijn verkocht voor het leven omdat we een mooi 
soort hebben. Wat ook aangeeft dat we langzaamaan 
betere dieren hebben. Er is belangstelling voor om er mee 
te fokken! Zes lammeren zijn verkocht en gelijk door 
gegaan voor de slacht. Inmiddels hebben we een ram 
(Johan) aangeschaft. 
De geiten hebben we op het aantal gebracht wat we 
willen houden. De bok (Herman) voor de dwerggeitjes is 
aangeschaft en hij kan dus aan het werk. 
In de laatste week van de zomervakantie hebben we 
kitten Gerrit opgehaald.  
 

 
 

Hij kon mooi even wennen en is nu zeer geliefd bij de 
leerlingen en kan uitstekend overweg met Sparta (de 
andere kat) en Djena (de hond). 
 
 
 

 

De drie jonge ganzen zijn inmiddels behoorlijk groot 
gegroeid. Voor hen gaan we een mooi plekje zoeken, waar 
ze lekker kunnen zwemmen en vertoeven. 
In de volière is het een drukte van belang. We hebben 
jonge kanaries, parkieten en kwartels. Op zolder en in de 
duiventil hebben we veel duiven, die dagelijks even komen 
eten beneden. 
 

 
 

In de groentetuin wordt druk geoogst. Boontjes, de laatste 
courgettes en pompoenen, bietjes, wortelen en sla. De 
boerenkool en winterprei groeien goed. Waar mogelijk 
helpen de leerlingen en mogen, als ze dit willen, soms ook 
wat groenten mee nemen naar huis. 
Inmiddels hebben we de tomaten en komkommers in de 
kas opgeruimd. We hadden dit jaar behoorlijk last van 
witte vlieg en daardoor ook een mindere oogst. 
 

 
 

 
 
 

Eieren                                                 
Wilt u verse en lekkere eieren, kom dan bij de boerderij 
om ze te kopen. Op deze manier sponsort u de boerderij. 
En de kinderen vinden het erg leuk om te verkopen. 

 
Donateur worden? 
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons 
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te vinden op 
www.ambelt.nl) 
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van harte 
welkom en zal zeer goed besteed worden.  
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan www.ambelt.nl 
(locaties, kies: Herfte  Herfterlaan 39 Zwolle) 
 
 

http://www.ambelt.nl/
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Even voorstellen . . . 
 

 
 
 

Graag zou ik mij aan jullie willen voorstellen: ik ben Nanda 
Prosman en sinds 1 augustus ben ik werkzaam bij de Am-
belt als leraarsondersteuner binnen de AMG klassen. Ik 
ben afgestudeerd SPH-professional en werkte voorheen 
met volwassenen, kinderen en jongeren met psychia-
trische of ernstige psychische problemen. Hier heb ik 
ervaring opgedaan in behandeling van een grote verschei-
denheid aan problematieken. Ik hoop dan ook dat deze 
kennis en ervaring bij zal dragen aan passend onderwijs 
voor de leerlingen. Ik heb er enorm veel zin in om, samen 
met mijn collega's, mijn steentje bij te dragen aan deze 
prachtige organisatie.  

Vakanties/vrije dagen 2019-2020: 
 

Herfstvakantie ma 21 t/m vr 25 oktober 2019 

Studiedag do 21 november 2019    

Kerstvakantie vr 20 december 2019 (’s middags 
vrij)   ma 23 december 2019 t/m vr 
3 januari 2020 

Leerlingzorgdag vr 31 januari 2020  

Studiedag do 6 februari 2020  

Voorjaarsvakantie ma 17 t/m vr 21 februari 2020    

Studiedag 31 maart 2020 

Goede vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

Studiedag 29 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Overdracht-dag 17 juni 

Zomervakantie 3 juli t/m 14 aug. 2020 

 
 

Lestijden AMG 2018-2019: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
1e uur  08.25 -  09.15   50 min 
2e uur  09.15 -  10.00   45 min 
3e uur  10.00 -  10.45   45 min 
pauze  10.45 -  11.00   15 min 
4e uur  11.00  -  11.50  50 min 
5e uur  11.50 -  12.40   50 min  
pauze  12.40 -  13.00   20 min 
6e uur  13.00 -  13.50  50 min 
7e uur  13.50  -  14.40   50 min 
woensdag    
1e uur  08.25  -  09.15  50 min 
2e uur  09.15 -  10.00   45 min 
3e uur  10.00 -  10.45   45 min 
pauze  10.45 -  11.00   15 min 
4e uur  11.00  -  11.50  50 min 
5e uur  11.50 -  12.40   50 min 
 
 

Schoolgids 
De schoolgids is alleen nog digitaal te lezen  op 
www.ambelt.nl. 
 
 

Contact 
Mocht u vragen hebben of iets willen weten kunt u altijd 
voor of na schooltijd bellen met de groepsleerkracht. 
Mailen mag natuurlijk ook. (email-adres leerkrachten: 
voorletter.achternaam@ambelt.nl). 
 
 

 
Samen werken aan jouw toekomst 
 

Poster Week tegen het pesten 
gemaakt door Jasper 
 
 

 

 

 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
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PBS Leerlingenraad 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 

 
We zijn ook dit jaar weer begonnen met de leerlingen-
raad. Dit jaar hebben we een hele nieuwe afvaardiging, 
graag stel ik ze even voor.  
 

AMG 1/2 Serge van de Klis 
AMG 3/4 Yannick Wittenaar 
AMG Horeca Bryan Gerrits 
AMG Groen Enrico Selfhout 
AMG Winkel Angie v.d Berg 
AMG Metaal Julian Venema 

 

Er zijn een aantal zaken die nog lopen van uit vorig jaar 
maar we gaan ook weer aan de slag met nieuwe punten 
die de leerlingen zelf hebben aangedragen vanuit hun 
klas. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
Inrichting van het schoolplein.  
1. Hek langs de sloot 
2. Nieuwe goals/doeltjes (groter?) 
3. Hek om de pannakooi hoger te maken 
4. Ballen 
5. Trampoline 
 

Leerlingen zijn allemaal verantwoordelijk om hier actie in 
te ondernemen. Taken zijn verdeeld, offertes worden 
aangevraagd. Kortom we zijn allemaal verantwoordelijk. 
 

Nieuwsbrief 
Wie verzorgt er vanuit de leerlingenraad een stukje tekst 
en foto voor in de nieuwsbrief? Dit hebben Enrico en 
Yanncik gedaan zie hieronder hun bijdrage. 
 

Punten vanuit de klas 
1. Rookverbod 
2. Gouden munten 
 

PBS:  
De week van het pesten komt eraan wat gaan wij hieraan 
doen als Lln raad? Het idee was dat de leerlingen zelf een 
poster gingen maken en deze door de school zouden 
verspreidden, dit hebben ze gedaan. Zie verderop. 
 

LEERLINGENRAAD 
door Yannick en Enrico 
 

Hallo allemaal, wij zijn de leerlingenraad van Ambelt 
Herfterlaan in Zwolle. De deelnemers van dit jaar zijn: van 
amg 1/2 Serge – amg 3/4 Yannick – winkel moet nog 
iemand gezocht worden – mobiel/metaal Julian – horeca 
Bryan – groen Enrico. 
Wat bespreken wij in de Leerlingenraad? 
Wat we doen is meepraten over de mogelijke problemen 
en onderwerpen op onze school en ook een mening geven 
als leerling zijnde. 
 

 

Mijn POP 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Ook dit schooljaar zijn leerlingen druk met Mijn POP. Mijn 
Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Alle AMG leerlingen 
schrijven hun eigen plan. Dat lijkt heel eenvoudig, maar 
dat is het niet. 
De groepsleerkrachten (en eventueel vakleerkrachten) 
gaan met hun leerlingen in gesprek om te achterhalen 
wat de leerling nu echt wil. 
Wat wil je in de toekomst? Wat voor werk wil je gaan 
doen? Waar wil je gaan wonen? Waar ga je aan werken 
op het gebied van Theorie, Gedrag en Arbeid om daar te 
komen? Hoe ga je dat doen en wat heb je er bij nodig? 
Wat voor begeleiding heb je nodig en hoe ga je dat 
organiseren? 
Er zijn maar weinig leerlingen die precies weten wat ze 
willen, die zichzelf kennen en ook precies weten waar ze 
eigenlijk aan zouden moeten werken, maar ja . . . dat lukt 
nog niet elke dag. 
De meeste leerlingen kunnen niet aangeven wat ze 
zouden willen, of hebben geen realistisch beeld van 
zichzelf. Je kunt wel professor willen worden, maar is dat 
ook haalbaar?  
Door met de leerling in gesprek te gaan, goed te luisteren 
en door te vragen ontstaat er voor iedere leerling een 
POP, waar ze dit schooljaar mee aan de slag gaan. 
De leerlingen printen hun POP, ondertekenen deze en 
laten deze ondertekenen door hun groepsdocent en 
voegen deze toe aan hun portfolio. Tijdens het volgende 
coachings gesprek wordt bekeken hoe ver de leerling is 
gekomen en hoe we verder gaan. 
 
 

 
 

   
 

Actuele onderwerpen zijn ONDERHOUD TERREIN:  
1. Hek langs de sloot (Hathuis)  
2. Nieuwe goals doeltjes (Hathuis) 
3. Ballenvangers plaatsen HB hekwerk (Hathuis)  
4. Nieuwe ballen (overal) 
5. Trampoline (locatie onduidelijk) 
 

ROOKVERBOD: 
Er zit een algemeen rookverbod aan te komen op scholen 
en wij als leerlingenraad zitten te overleggen hoe we die 
gaan invoeren. 
 

WEEK VAN HET PESTEN : wij als leerlingen raad gaan flyers 
ophangen en verspreiden om aan te geven dat pesten niet 
stoer is,  En we gaan ook posters maken en ophangen in 
elke school op ons terrein 1. 
 

Dit was ons stukje leerlingenraad . 
 

Gemaakt door Yannick en Enrico.  

 

https://www.paterdamiaanparochie.nl/wp-content/uploads/2016/03/overleg-avond.png
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Vanuit de Groenklas 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

De Groenklas is in de zomervakantie verhuisd van de 
Helmhorst naar een ruimte in de Werkplaats (naast de 
boerderij). De ruimte is niet groot, maar heeft wel een 
prachtig uitzicht aan de achterzijde en een klein terras. 
 

 
 

De nieuwe picknicktafel is geplaatst en er wordt door 
leerlingen, onder leiding van Dhr. Knol, een kleine over-
kapping gebouwd, zodat we ook bij slecht weer buiten 
kunnen zitten. 
 

     
 

De oude picknicktafel die vol splinters zat, is inmiddels 
geschuurd door Steve en is ideaal om te klussen. Heel fijn 
om even dichtbij buiten te kunnen schuren, schilderen etc. 
Een aantal oude, stoffige gordijnen in het lokaal hebben 
we vervangen door jaloezieën. Kevin heeft deze keurig be-
vestigd in de kozijnen en het geheel ziet er weer netjes uit!  
 

   
 

Samen zijn we sterk en dat hebben deze leerlingen goed in 
de gaten. 

 
 

In deze ruimte is net genoeg ruimte voor vier PC’s, zodat 
we ook gebruik kunnen maken van digitaal lesmateriaal. 
 

 
 

Natuurlijk zijn we ook bezig met de theorie, dat hoort er 
ook bij. De beroepsrichtingen en niveaus verschillen dit 
schooljaar enorm. Voordeel is wel dat ze elkaar kunnen 
helpen, want een ieder heeft weer andere kwaliteiten. In 
het kader van PBS, waar we elke week aandacht aan 
besteden, komt dit mooi uit. Elkaar respecteren,  in je 
waarde laten, accepteren, helpen etc. wordt dagelijks van 
een ieder gevraagd. 
 

      
 

Tussen de boerderij en de Groenklas zit een keukentje en 
via deze keuken kun je niet alleen naar buiten, maar ook 
vrij eenvoudig naar de boerderij. Niet alleen voor ons is 
dat handig, maar ook Gerrit (kitten) en Djena (de hond) 
maken hier gebruik van. Prachtig om te zien hoe die 
beesten er nu gewoon bij horen. 
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Open dagen 
 

Hierbij een overzicht van OPEN DAGEN en INFOMARKTEN 
van heel veel MBO-scholen in en om Zwolle. 
 
Zone College (voorheen Groene Welle) 
https://zonecollege.nl/  
Hardenberg 28 november - 16:00-20:00 uur 
Zwolle 29 november - 15:00-21:00 uur 
 

AOC Terra www.terra.nl  
Meppel 23 januari -18.00-21.00 uur 
 

Deltion College www.deltion.nl 
Open avond: 14 november - 18.00 -20.30 uur  
Open dag: 24 januari - 14.00 – 21.00 uur  
 

Landstde MBO www.landstedembo.nl  
Open dagen: 7 november, 23 januari, 24 januari (alleen 
Zwolle), 19 maart en 18 juni 
  

Cibap www.cibap.nl  
Open dag: 
31 januari - 16.00 – 20.30 uur 
 

Menso Alting www.mensoaltingzwolle.nl 
Open dagen: 7 november, 23 januari, 24 januari en 19 
maart - 16.30 – 20.30 uur 
 

ROC Aventus www.aventus.nl 
Open dag:  20 november -10:00- 15:00 uur 
29 januari -10:00- 15:00 uur 
 

Soma College www.soma-college.nl  
Open dag: 18 januari 
 

Alfa College www.alfa-college.nl 
Open dagen: 28 november, 22 januari en 26 maart - 16.00 

– 21.00 uur 
 

ROC Friese Poort www.rocfriesepoort.nl 
Open dag: 13 november en 24 januari 
 

Drenthe College www.drenthecollege.nl 
OPEN HUIS – ontdek DC!  
7 november 16:00 – 21:00 uur in Emmen, Assen en 
Meppel 
23 januari 16:00 -21:00 uur in Emmen, Assen en Meppel  
 
 
 
 

Amaryllisbollenactie 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 
 

Op 4 oktober zijn we van start gegaan met de Amaryllis-
bollenactie. Deze week (uiterlijk 18 oktober) moeten alle 
bestellijsten ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht, zodat 
wij als organisatie de bollen kunnen bestellen. 
Na de Herfstvakantie worden de bollen geleverd en gaan 
we met elkaar inpakken en de bestellingen klaar maken. 
Het geld dat hiermee verdiend wordt, is voor de klas 
(leerling). Misschien voor een gezelschapsspel of voor een 
leuk dagje uit aan het eind van het schooljaar. 
Het gaat er niet om dat hij of zij veel bollen verkoopt. 
Soms is het gewoon belangrijk dat kinderen leren om zich 
ergens voor in te zetten zonder dat ze er direct beter van 
worden. Het mee doen en ergens voor gaan, zodat je 
samen aan het eind van het schooljaar iets leuks kunt 
doen zonder direct bij de ouders aan te moeten kloppen, 
dat is het uitgangspunt.  
                    

Uiterlijk 18 oktober de bestellijsten inleveren! 

Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  

 
Het eerste gedeelte van het schooljaar is al weer bijna 
voorbij. Docenten zijn druk bezig geweest met het 
bijstellen van de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). 
In de laatste week voor de herfstvakantie worden deze 
met u als ouder/verzorger en met de leerlingen 
besproken, zodat we samen weten waar leerlingen naar 
toe werken. Ons uitgangspunt is dat we samen sterk staan 
en elkaar nodig hebben om de leerlingen te ondersteunen 
en te begeleiden bij hun ontwikkeling richting arbeid. De 
leerlingen stellen ook hun eigen persoonlijk ontwikkelplan 
op tijdens coachings-gesprekken met hun docent, wat ze 
toevoegen aan hun portfolio. Zo wordt persoonlijk 
eigenaarschap bevorderd.  
De afgelopen weken hebben de drie PBS waarden 
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect centraal 
gestaan tijdens gedragslessen in de klas. We merken met 
elkaar dat het leerlingen helpt als ze complimenten 
krijgen voor gewenst gedrag. Ze ontvangen muntjes van 
docenten die ze inleveren bij hun groepsdocent. Wanneer 
er voldoende muntjes verzameld zijn met de klas wordt er 
naar een leuke beloning toegewerkt. Dit bevordert een 
positieve, veilige sfeer in de school, waardoor zowel 
docenten als leerlingen met plezier naar school 
toekomen.   
 

Kerstmarkt 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Noteer alvast in uw agenda: woensdag 18 december 
KERSTMARKT op Ambelt Herfte. 
 

De bedoeling van de kerstmarkt is vooral  gezelligheid. We 
vinden het geweldig als u komt met de hele familie.  Oma, 
opa, buren iedereen is welkom. Gezellig leuke zelf 
gemaakte spullen kopen, lekker eten en drinken.  
Voor de kerstmarkt zijn we opzoek naar artikelen voor de 
verloting. Dit kan van alles zijn, als het maar nieuw is. Als 
u ondernemer bent  . . .  misschien ligt er nog wat in het 
magazijn dat opgeruimd moet worden. Het mogen kleine 
artikelen zijn maar het mag natuurlijk ook 1 groot artikel 
zijn. Bij alles wat er georganiseerd wordt, we moeten het 
samen doen.  
 
 

 
 

https://zonecollege.nl/
http://www.terra.nl/
http://www.deltion.nl/
http://www.landstedembo.nl/
http://www.cibap.nl/
http://www.mensoaltingzwolle.nl/
http://www.aventus.nl/
http://www.soma-college.nl/
http://www.alfa-college.nl/
http://www.rocfriesepoort.nl/
http://www.drenthecollege.nl/
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Vanuit Horeca 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 
 
 

 
 

Beste lezers, 
Vanuit de horeca afdeling niet bijzonder veel nieuws, maar 
de keuken draait ondertussen gewoon door! Op deze foto 
is te zien dat onze toppers bezig zijn voor een 
overhéérlijke lunch voor de catering. Op de vrijdagen 
kunnen medewerkers (en natuurlijk de ontwerpers zelf) 
genieten van verschillende lekkernijen. In week 40 werd 
zorgvuldig de legendarische Club Sandwich gemaakt onder 
leiding van de grote baas in de keuken; Antonio! Het 
recept blijft natuurlijk geheim, dat snapt u. Een fijne week 
gewenst en de groeten! 
 
 
 

 

Alpe d’Huez  
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

We gaan weer van start! Ambelt naar de Alp! De 
voorbereidingen zijn al weer in volle gang.  
 
Ambelt naar de alp 
Misschien heb je er wel eens over gehoord. De Alpe 
d’Huez. We zijn er dit jaar extra vroeg bij om jullie op de 
hoogte te stellen van het Project “Ambelt naar de Alp” De 
eerste vergadering heeft plaatsgevonden en de datum is 
vastgesteld!  
Het vertrek naar de Alp d’Huez staat gepland op maandag 
8 juni, de daadwerkelijke beklimming vindt op donderdag 
11 juni plaats. Er is plek voor ongeveer 32 leerlingen die 
worden begeleid door docenten en vrijwilligers.  
      
 

 
 

We gaan er weer voor! 
 

Wil jij mee? 
Van verschillende leerlingen horen we al vragen over de 
Alp D”Huez. Eindelijk zijn ze derde jaars en willen ze heel 
graag mee naar Frankrijk om te fietsen. Het project leeft 
echt bij de leerlingen. Om mee te gaan in dit 
enthousiasme willen wij van de commissie “Ambelt naar 
Alp” graag zo snel mogelijk de klassen rond om de 
voorlichting te doen. Leerlingen kunnen na deze 
voorlichting een aanmeldformulier mee naar huis nemen 
en invullen.  
Tevens schrijven de leerlingen een sollicitatiebrief met 
hun motivatie. 
 
Na de herfstvakantie komen wij de klassen rond om 
voorlichting te geven aan de 3e en 4e jaars leerlingen.  
 

 

Wat kun je verwachten: 
Over enkele weken komen wij, van de commissie Ambelt 
naar de Alp, bij jou in de klas om je te informeren over dit 
gave project! Tijdens deze inlichting krijg je informatie 
over het project en hoe jij je kunt aanmelden. 
 
Trainingen 
Natuurlijk weet je dat je niet zonder training mee kunt 
fietsen maar wat kun je verwachten van de trainingen en 
wat verwachten wij van jou? Dat hoor je binnenkort 
allemaal van ons!  
 
Tot snel! 

 je binnenkort allemaal van ons!  

  

 Tot snel! 
 
 

VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Na de herfstvakantie starten we met de cursus VCA 
Basisveiligheid met de deelnemers die zich hiervoor 
hebben aangemeld. De cursus bieden we aan middels de 
VGMbox van Constructionmedia BV. Een online 
programma waar de leerlingen in hun eigen tempo zowel 
op school als thuis mee aan de slag kunnen. 
Het digitale examen wordt in maart/april 2020 georgani-
seerd op Ambelt Herfte. De exacte datum is op dit 
moment nog niet bekend. 
 

 

Poster Week tegen het pesten 
gemaakt door Dwayne 
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Pedagogiek van hoop . . .   
                        pedagogiek van doen! 
door Joke Kamstra, 
Expertisecentrum PBS Hogeschool Windesheim 
 

Zomaar een school, een speciale school. Speciale 
leerlingen. Ze passen niet in regulier. Ze hebben van 
alles: gedragsproblemen, thuisproblemen, stoor-
nissen, geldproblemen. En het zijn pubers dus volop 
in ontwikkeling. Hou dan je emoties maar s een 
beetje in de teugels. Dan klinkt zo’n oproep van 
hoogleraar Mischa de Winter over ‘pedagogiek van 
hoop’ (afscheidsrede 2017) wel mooi maar de vraag 
dringt zich op: hoe dan?  
 

Dit team (AMG team: red.) ken ik al een jaar of 3. 
Vier van hen volgden een cursus ‘positieve school-
brede aanpak’. Of ik dat ook s in het team wilde 
uitleggen. Een team met routiniers, een team van 
aanpakkers. Dertig stuks op een middag vlak voor 
het paasweekend. Mijn flappen en memo- briefjes 
liggen klaar. Bij binnenkomst zegt één van die 
mannen met een grote grijns: ‘oh wat leuk… gaan we 
knippen en plakken?’ ‘Jazeker én we gaan kleuren en 
denk erom… wél binnen de lijntjes!’ zeg ik.  
Die middag besluiten deze 30 vakmannen en vak-
vrouwen dat ze samen gaan bouwen aan een school 
waar veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en 
plezier centraal staat. In de personeelskamer hangt 
een bord met deze gedeelde ‘waarden’ erop en ze 
krijgen van mij de opdracht om foto’s te maken waar 
dat nu al zichtbaar is. ‘Nou, we gaan het zien en mee 
maken’ zegt de intern begeleider en de directeur 
schrijft die zin van haar boven de vier waarden. 
Langzaam wordt het bord gevuld met foto’s van 
alledag. Het is er al, het lukt soms al: leerlingen 
hebben plezier. Wie zou geen lol hebben bij het 
werken met een kettingzaag, het rijden op een 
trekker, het verzorgen van de dieren en mee doen 
aan de wedstrijd ‘groep tegen de meester’? Maar 
om te zien wat er is moet je soms even stil staan. En 
een foto maken. En zeggen: ‘kijk, hoe mooi!’ We 
doen het al, we zijn het al, soms, even. 
 

Maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. 
Waarden zijn dagelijkse werkwoorden. We gaan op 
expeditie: er wordt gelezen (niet te veel), gepraat, 
we gaan op ‘schoolreisje’ : op bezoek bij een collega 
school om de kunst af te kijken’. Er wordt geturfd 
(meten is weten), veel gelachen en we zijn bovenal 
kritisch want calvinistisch en oosten des lands dus 
het is niet gauw goed, zelfs niet goed genoeg… Het 
project ‘veiligheidsschoenen’ zorgt voor een omme-
keer. Jarenlang is er over gesproken en gezucht en 
gemopperd. Nu gaat de knop om. In twee weken is ‘t 
op orde in alle groepen. Best essentieel als het gaat 
om veiligheid en werken met een kettingzaag. Het 
lukt omdat er één speerpunt is en we samen  
 
 
 

optrekken. ‘Meer van doen, zo blijven aanpakken’ 
zeg ik. Pedagogiek van hoop. 
 

Er zijn twee nieuwe gezichten. ‘Ze doen hier aan een 
positieve school-brede aanpak, iets van gemerkt?’ 
vraag ik. En nee, de rest mag niets zeggen. Armen 
over elkaar, brede grijns. O ehhhhhhh ja! Dat is toch 
met die muntjes?? In de scholingsdagen voor nieuwe 
medewerkers kregen we uitleg. Ik vond het echt 
bizar, ik dacht ‘ik doe het niet’. Eenmaal hier begreep 
ik de meerwaarde ervan. Ik zie het effect, van die 
blije gezichten… Hoe komt dat dan? Vraag ik. Kun je 
dat uitleggen waarom een jongen van 18 blij is met 
een munt?? Een plastic gouden munt?? Het team zit 
grijnzend te luisteren. ‘Ik denk dat de kracht is… dat 
ze gezien worden! En ook dat wordt uitgelegd 
waarom ze die munt krijgen.’  
Het team vult aan. ‘Het helpt mij ook. Door die 
munten in mijn broekzak word ik herinnerd als 
docent, je maakt je zakken leeg. En die jongere komt 
mij echt niet vertellen hoor dat hij een compliment 
heeft gekregen, ben je gek. Maar we sparen als 
groep om te gaan doen wat we leuk vinden. Die 
jongere helpt dus mee om dat eerder te bereiken. 
Moet ‘ie aan mij uitleggen wat hij heeft gedaan. Dus 
een beetje provocerend vraag ik dan ‘hoe kom JIJ 
daar aan??’ Gaat die jongen uitleggen over positieve 
keuzes, inzet… Een goeie oefening voor iemand die 
eigenlijk altijd alles fout doet nietwaar? Dat heeft hij 
al zijn leven lang moeten aanhoren. Nu moet ‘ie uit 
te leggen wat er is gelukt.. dat zijn ze niet zo gewend. 
Langzaam wennen aan het feit dat er ook dingen zijn 
die jij wél kan, wél doet.’  
 

De nieuwe heeft het begrepen en doet mee. 
‘Gisteren heb ik mijn eerste gouden munt uitge-
deeld, echt bijzonder. We gingen op snuffelstage. 
Tom lag met zijn armen op tafel te slapen. Dana, een 
klasgenoot, maakte hem wakker. ‘Tom, dit is echt 
iets voor jou, je moet mee gaan!’ Tom gaat mee. Na 
afloop zegt hij: ‘Ik ben best dankbaar dat Dana me 
die tip gaf. Het was echt leuk. Dit lijkt me een leuke 
stage!’ De ‘nieuwe juf’ geeft Dana een gouden munt. 
Dana is bijna verontwaardigd: waarom? ‘Denk maar 
even na, je weet het heel goed’, zegt de nieuwe. 
Terug in de klas vraagt de mentor: ‘hé wat is je 
gelukt? Dana straalt. ‘Ik heb een goed advies gege-
ven en daardoor ging Tom toch mee. Nu weet hij 
waar hij stage kan gaan lopen!’ 
Joke Kamstra 
 
 

                    
         RESPECT         VERANTWOORDELIJK      VEILIGHEID 
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Meer nieuws…  
 

Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze website 
www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter via 
@ambelt.  

 
 
 
 

Vanuit Techniek 
door Wichert Sauer, groepsleerkracht Techniek 
 

De  eindgroep techniek waarin leerlingen zitten vanuit de 
vakrichtingen bouw, metaal en mobiliteit (auto- en 
fietstechniek) zijn weer vol enthousiasme gestart met het 
verder eigen maken van hun eigen vakvaardigheden in de 
door hen gekozen richting. Voor de jongens van bouw en 
metaal heeft dat even geduurd door de afwezigheid van 
Mw. Stolwijk, de vakdocent van deze richtingen, maar 
inmiddels is er vervanging gevonden zijn ook deze vakken 
volop in gang.  
 

 
 

De mobiliteit leerlingen hopen uiteindelijk aan de slag te 
komen in een autogarage en doen daar op school al hun 
eerste ervaringen op door werkzaamheden te verrichten 
aan auto’s en fietsen. Naast de praktijklessen op school 
lopen de leerlingen bijna allemaal stage en doen daar 
verder ervaring op in de gekozen richting. Veel van de 
leerlingen uit deze klas zullen uitstromen naar de 
arbeidsmarkt en enkele gaan door naar het MBO om zich 
daar verder de bekwamen 

Telefoonnummer /emailadres 
Mocht u een nieuw telefoonnummer of een ander 
e-mail adres hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de 
leerkracht van uw zoon, dochter of pupil? 
 
 

 

 
 

Poster Week tegen het pesten 
gemaakt door Angie 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vanuit Groen 
door Henk Knol, vakleerkracht tuinbouw 
 

De afgelopen periode zijn we op het terrein druk geweest 
met het snoeien van hagen, kanten snijden van het gras, 
maaien, bladblazen en opschonen van het terrein.  
 

 
 

Met name het opschonen van het terrein was echt nodig, 
aangezien er in de zomervakantie graafwerkzaamheden 
hebben plaats gevonden. In verband met het vervangen 
van kabels zijn er sleuven gegraven door het bos, 
sportvelden, paden en borders. Overal lagen takken, 
bergjes puin, uitgegraven struiken etc. Dit alles hebben 
we bijeen geharkt en afgevoerd. We zijn nu bezig met het 
inzaaien van alle kale stukken in het gazon, zodat we 
straks weer een mooi geheel hebben. 
Met de onderbouwleerlingen zijn we gestart met de 
basisvaardigheden in het Groen: schoffelen, wieden, 
harken en vegen. En daarnaast in de kas met het 
verspenen van violen. Inmiddels staat de planttafel bijna 
vol. Na de herfstvakantie gaan we helpen met het 
inpakken van de Amaryllisbollen en daarna beginnen de 
voorbereidingen voor de Kerstmarkt al weer.  
 

http://www.ambelt.nl/

