
 
 

                           

 
  

NIEUWSBRIEF 

Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 12 
Maart 2018 
 

Voorwoord 
door Annelies Jansen, namens de redactie 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden.  
 

Namens de redactie een voorwoord, omdat onze locatie-directeur Dhr. Jan Roelof de 
Boer even uitgeschakeld is met een stevige hersenschudding. 
In deze Nieuwsbrief de gebruikelijke berichten vanuit de verschillende groepen en 
vakgroepen, leerlingzorg, behaalde successen en een aankondiging van activiteiten 
voor de komende maanden.  
Na een zeer koude voorjaarsvakantie gelukkig wat betere temperaturen, waardoor het 
voor iedereen toch wat prettiger werken is. De griepgolf is bijna ten einde en dat geeft 
wat rust binnen de personele bezetting, die momenteel nogal wat afwezigen kent. Dhr. 
Knol (praktijk tuinbouw) komt voorlopig nog niet terug en het is lastig om geschikte 
vervanging te vinden. De afgelopen maanden heeft Dhr. Eric Last hem drie dagen per 
week vervangen, maar hij is ook al weer vertrokken, omdat zijn eigen bedrijf nu weer 
tijd vraagt. Maandag 5 maart is Dhr. Gerard Nijekamp gestart om de praktijklessen 
Tuinbouw te verzorgen op de maandag en woensdag. Voor de overige dagen zijn we 
nog op zoek naar een oplossing.  
Sinds vorige week is Dhr. Oord langere tijd afwezig door gezondheidsproblemen. In 
samenspraak met de bedrijfsarts is besloten om zijn werkzaamheden voor de klas 
voorlopig neer te leggen. Hij zal wel geregeld aanwezig zijn op school om te onder-
steunen, maar mag geen verantwoordelijkheid voor de groep dragen. We realiseren 
ons goed dat dit de nodige onrust voor de leerlingen met zich meebrengt en zijn hard 
op zoek naar een structurele oplossing. Wij houden u op de hoogte! 
Voor nu veel leesplezier gewenst! 
 

 
 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Voorwoord 

• Stal de Worp 

• Vanuit Hout/Bouw/Metaal 

• PBS leerlingraad 

• Vakanties/vrije dagen 

• Lestijden AMG 

• Schoolgids/Contact 

• IVIO examens 

• CKV 

• Schoolfruit 

• VCA basisveiligheid  

• Vanuit Groen 

• Leerlingenzorg 

• Geslaagd voor Heftruck 

• De Boerderij 

• PBS 

• Open dagen 

• Kan gebeuren! 

• Cursus motorkettingzaag 

• Vanuit Winkel/logistiek 
 

Agenda: 
  

• Week 13: rapporten mee 

• Week 14: oudergesprekken 

• 17 april: examen VCA 
basisveiligheid 

• 15, 16 en 17 mei IVIO-examens 
 
 

Vragen, opmerkingen of 
suggesties over de nieuwsbrief 
zijn altijd welkom. Stuur een mail 
naar Annelies Jansen 
a.jansen@ambelt.nl   

 

Namens de Redactie 
Annelies Jansen 
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

Langzaam wordt het weer voorjaar. Eindelijk, het was erg 
koud bij de boerderij. De wintermaanden hebben we 
opgevuld door hout te zagen en te kloven. 
 

    
 

Natuurlijk gaat het gewone werk ook door en moeten met 
regelmaat de hokken uitgemest worden. Leerlingen uit 
verschillende groepen helpen hierbij. 
 

    
 

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie werden de eerste 
geitjes geboren, 2 bokjes (m) en in de voorjaarsvakantie 
werden 2 dwerggeitjes geboren, 2 geitjes (v). Op 
woensdag 7 maart werd er een geitje geboren van de 
witte melkgeit. Twee leerlingen van de groenklas, 
Marleen en Samantha waren daarbij aanwezig. Zij voeren 
op woensdagmorgen dan zelfstandig de boerderij en 
waren dan ook wat trots dat dit gebeurde.  
Het is altijd weer een mooi gezicht die jonge dieren. De 
leerlingen zijn er gek mee en knuffelen en aaien wat af. 
 

 
 

We beginnen ook weer met de groente tuin bij de kas. De 
aardappelen hebben we in de kas gezet, zodat we lekker 
vroege patatjes krijgen , hopen we. Daar hebben we ook 
de eerste groenten en eenjarige bloemen gezaaid. 
 

 
 
   
 

 

    
 

We hebben diverse vogels gewisseld en verkocht. Dit om 
inteelt te voorkomen. We hebben nu vijf koppeltjes 
parkieten en drie koppeltjes valkparkieten. Ook hebben we 
de meer-kleuren-parkiet gekocht en daarnaast hebben we 
kanaries en kwartels. 
 

We gaan een nieuw veldje maken voor een paar Brahma 
kippen en de ganzen, zodat ze hun eigen veldje hebben. 
Helaas mogen ze nog niet naar buiten i.v.m. de vogelgriep.  
 

    
 

Na de Kerstvakantie is Djena gearriveerd op de boerderij. 
Een jonge Jack Russel die elke dag met baas Cor mee komt 
naar de boerderij. Niet alleen de pup moet opgevoed 
worden, maar ook de kinderen gaan daar in mee. Hoe ga je 
om met zo’n jonge pup. Wat mag wel en wat mag niet en 
hoe consequent moet je zijn. Hoe ‘praat’ een hond 
eigenlijk? Wat bedoelt hij als hij kwispelt? Wat betekent 
het als zijn haren rechtovereind staan? De kinderen zijn erg 
gek met Djena en Djena is gek met de kinderen, maar ook 
met Simba en Sparta (de twee katten op de boerderij). 
Geweldig zoals die drie met elkaar spelen!  

 

Mocht u een keer in de buurt zijn kom gerust langs om de 
jonge dieren te bewonderen. 
 

Eieren             
Wilt u verse en lekkere eieren kom dan bij de boerderij om 
ze te kopen. Op deze manier sponsort u de boerderij. En 
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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Vanuit Hout/Bouw/Metaal 
door Emmy Stolwijk, vakleerkracht Hout/Bouw/Metaal 

 

Van alle markten thuis 
 

De leerlingen van de Metaalbewerking zijn van alle 
markten thuis. Of het nou kleine klusjes zijn voor collega’s 
of het repareren van de wasbak in het lokaal zelf.  
 

 
 

Hier ziet u Kevin Hogerhuis aan het werk om ondersteu-
nende poten te maken voor onder de wasbak. Deze was 
verzakt en daardoor liep het water niet goed weg. We 
hebben een geweldige conciërge maar de technische 
dienst is er sinds dit jaar niet meer. Voor dit soort klussen 
moeten we tegenwoordig een klussenbedrijf 
inschakelen…. of Kevin of één van de andere jongens. 
Heel handig dus en voor de jongens een leuke uitdaging. 
 

 

Ook de leerlingen van de Houtbewerking doen verschil-
lende klussen naast hun eigen werkstukken. Hier ziet u 
een aantal van een partij naambordjes die zij uit 
eikenhout hebben gemaakt. Dit was in opdracht voor een 
ouder.  
Er wordt regelmatig hout op maat gezaagd voor bijvoor-
beeld het kippenhok of een deurpost. Momenteel wordt 
er gewerkt aan een tuinbankje en zo werken de jongens 
met uiteenlopende klussen voor verschillende opdracht-
gevers. 
 

  

Vanuit Hout/Bouw 
door Jurgen de Vries, leerling Hout/Bouw 
 

Aangenaam kennis te maken 
 

Mijn naam is Jurgen de Vries en ben 15 jaar oud en woon 
in Dronten.  
 

 
 

Ik ben vierdejaars hout leerling op de Ambelt binnen het 
AMG. Omdat ik later meubelmaker wil worden heb ik 
voor deze richting gekozen. Dat lijkt mij super leuk. 
Sinds dit jaar zit ik hier op school en heb ik het erg naar 
mijn zin. Daarvoor heb ik op Almere College in Dronten 
gezeten. Daar had ik het niet zo naar mijn zin. 
Tijdens de lessen ben ik het liefst lekker bezig met hout. 
Ik persoonlijk heb liever dat alles gewoon op papier staat, 
zodat ik zo weinig mogelijk hulp nodig heb en lekker door 
kan werken. 
Ik ben graag bezig met mooie projecten.  
Op dit moment ben ik, zoals je op de foto kunt zien, bezig 
met het maken van een Volkswagenkast voor mijn vader.  
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PBS Leerlingenraad 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

Zoals u waarschijnlijk allemaal heeft gelezen in onze 
laatste nieuwsbrief hebben we inmiddels de eerste 
leerlingenraadvergadering gehad. Het was een hele leuke 
maar vooral goede bijeenkomst waarin we het met elkaar 
over een aantal zaken hebben gehad.  
 

 
 

De leerlingen die in deze raad zitten voor dit jaar zijn: 
Amg 1/2/3: Shelly Cicilia / Amg 3: Gino Dekker / 
Groen: Wilco Wijk / Horeca: Kevin Kuipers / Hedy Samboe 
(reserve) Verl. Schakel: Lissa Hoogeveen / Hout/Bouw: 
Julian Venema  

 
We hebben de eerste vergadering vooral aandacht 
besteed aan de punten die vanuit alle  klassen kwamen, 
de leerlingen hebben een lijstje moeten maken met 
daarin een top 3 met punten die de klas belangrijk vond. 
Ook hebben we onszelf even voorgesteld aan elkaar, want 
soms weet je niet eens wie er allemaal op onze school 
zitten. ;) 
We hebben het vooral ook over de mogelijkheden gehad 
die wij als school hebben om bepaalde zaken te gaan 
veranderen. (niet alles kunnen wij aanpakken, 
veranderen, maar . . . ) Van daaruit zijn o.a. de volgende 
punten gekomen waar we mee verder gaan. 

1 Broodje bestellen op de vrijdag ook voor 
 leerlingen.(gebruik van muntjes?) 

        2.    Feestavond georganiseerd door en voor 
leerlingen (american party?) 

        3.    Veiligheid  o.a. van en naar school, op de weg, 
taxi’s (uitnodigen wijkagent?) 

 
We gaan zeer binnenkort weer bij elkaar zitten om 
opnieuw te vergaderen, maar onze eerste indruk was erg 
positief en we zijn als teamleden erg enthousiast over de 
inzet van de leerlingen en de goede ideeën waar 
leerlingen mee kwamen. 
 
Mevr. Boeve & Men. de Boer 
 
 

Talenten laten groeien. de Ambelt 
 
 

 
 

Vakanties/vrije dagen 2017-2018: 
 

Studiedag personeel 20 mrt. 2018 

Goede vrijdag en Pasen 30 mrt. t/m 02 apr. 2018 

Studiedag 26 apr. 2018 

Koningsdag 27 apr. 2018 

Meivakantie (incl. Hemelvaart) 30 apr. t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Studiedag  leerlingzorg 04 juli 2018 

Extra vrije dag voor de 
zomervakantie 

20 juli 2018 

Zomervakantie 23 juli t/m 31 aug. 2018 

 
 
 
 

Lestijden AMG 2017-2018: 
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. (mail-adres leerkrachten: 
voorletter.achternaam@ambelt.nl). 

 
 
 
 
 
Kwaliteit. de Ambelt 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
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Schoolfruit 
door Renata Jacobs, leerkrachtondersteuner 
 

Inmiddels lijkt het allemaal heel gewoon maar elke 
woensdag is het weer een hele klus om al het schoolfruit 
op de juiste manier te distribueren . Alle leerlingen van het 
AMG krijgen fruit aangeboden van het schoolfruit. Het is 
soms even wennen. Een bloedsinasappel, een bleekselderij 
of een kaki. Maar ook het onbekende fruit wordt gedeeld 
en geproefd. 
 

 

IVIO examens 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca/Facilitair 
 

Jawel! In mei is het weer zover. De IVIO examens. De 
examens voor Nederlands, Rekenen/wiskunde en 
Burgerschap staan op de planning voor 15, 16 en 17 mei. 
De examens vinden plaats in meerdere lokalen van de 
Veldhoek (nadere informatie - ook over de examentijden - 
volgt nog). De leerlingen nemen deze dag (verplicht) hun 
ID bewijs mee. Geen ID bewijs betekent geen examen! 
In eerste instantie komen de leerlingen deze dag naar 
school voor het examen en kunnen, indien mogelijk en in 
overleg, aansluitend naar huis, zoals ook in het regulier 
onderwijs de gewoonte is.   
De groepsleerkracht van uw zoon/dochter/pupil neemt 
hierover contact met u op. 
De examens, best spannend! Voor de één een geweldige 
succeservaring, voor de ander een mooi bewijs om een 
stapje hogerop te kunnen komen. Bij deze wens ik 
iedereen alvast enorm veel succes! 

 

 
 

 CKV 

door Renata Jacobs en Hanneke Boeve 
 

Vrijdag 16 februari was voor alle leerlingen van het AMG 
gericht op CKV. In de vorige nieuwsbrief heeft u misschien 
gelezen dat er een groep acteurs uitgenodigd was om een 
voorstelling te geven in de Helmhorst.  
 

 

@Junkie2.0 was een bijzonder spektakel, waarin 
herkenbare situaties werden gespeeld gericht op het 
gebruik van social media. Na afloop van de voorstelling 
gingen de acteurs in gesprek met de leerlingen over 
ervaringen en gevaren. Hierbij willen we een ieder 
bedanken die aanwezig was bij de voorstelling. Het was 
een bijzondere ervaring en heel bijzonder om te horen en 
te zien wat jullie allemaal weten en kunnen. Het was een 
fijne bijzonder culturele dag! 
 

Blijven verbeteren. de Ambelt 
 
 
 

 
 
 

VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Op dinsdag 17 april om 10.00 uur vindt het examen VCA 
basisveiligheid plaats op Ambelt Herfte in de Helmhorst. 
Dit examen wordt digitaal afgenomen door Construction 
Media BV examenbureau. 
We hebben kandidaten van de afdeling AMG en van de 
locatie Oosterenk. 
 

Belangrijk! 
De cursisten moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen 
tonen en een kopie hiervan overhandigen aan de 
examinator! (de kopietjes maken we op school) 

·       - op het kopie legitimatiebewijs mag de foto en het BSN 
nummer onherkenbaar worden gemaakt. 

·       - kandidaten moeten minimaal een kwartier voor aanvang 
aanwezig zijn. 

·       - kandidaten mogen geen mobiele telefoons bij zich 
hebben, het alleen uitzetten van de telefoons is niet 
voldoende. Wanneer geconstateerd wordt dat een 
kandidaat een mobiele telefoon, iPad of dergelijke bij zich 
heeft, wordt het examen ongeldig verklaart en de 
deelnemer gediskwalificeerd. 
   

Na het examen hanteert het examenbureau de volgende 
werkwijze / termijnen: 

·       - Binnen 3 werkdagen ná de examendatum stuurt het 
examenbureau per mail een voorlopige examenuitslag. 

·       - Het VCA diploma is 10 jaar geldig. 
 

Wij wensen de kandidaten alvast veel succes  toe bij het 
examen. 
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

De afgelopen periode heeft Dhr. Eric Last (hovenier van 
beroep) de praktijklessen Groen verzorgd, omdat Dhr. 
Knol ziek thuis is. Aangezien hij met in gang van 1 maart 
weer erg druk is met zijn eigen bedrijf, zijn we dringend op 
zoek naar geschikte vervanging en dat is in deze tijd van 
het jaar nog niet zo eenvoudig. 
Behalve sneeuw ruimen, het laatste blad verwijderen op 
het terrein en de stormschade weer opruimen, zijn we 
hoofdzakelijk bezig geweest met hout zagen, kloven en 
stapelen.  
 

     
 

Voor de cursisten van de cursus Motorkettingzaag een 
mooie gelegenheid om te oefenen met snoeien en afkor-
ten, maar ook voor de andere leerlingen. Gerjan, pas 15 
jaar, blijkt toch wel heel handig te zijn met de motorket-
tingzaag en verricht onder begeleiding goed zaagwerk. 
 

    
 

Het kloven met een kloofbijl is fysiek best wel zwaar en 
ook niet voor iedereen weg gelegd. Je moet er wel handig-
heid in krijgen. Gelukkig hebben we de beschikking over 
twee kloofmachines en daar kunnen de meeste leerlingen 
wel mee overweg. De oudere leerlingen helpen zelfs de SO 
leerlingen als zij met de kloofmachines komen werken. 
Een prachtig gezicht! Zo zie je ze weer eens van een heel 
andere kant. We hebben nog twee stapels hout liggen 
waar we nog even druk mee zijn, maar dan zit het 
zaagwerk er voorlopig op. 
 

 
 
 

 
 

   
 

Dit schooljaar hebben twee dagen per week een stagiaire 
van Hoogeschool Aeres te Wageningen. Dhr. Aerjen 
Jouwsma. Het is heel fijn dat hij met name de MBO 
entree leerlingen begeleidt met een stukje plantenkennis 
en daarnaast mee helpt in de praktijk. Wij zijn er blij mee. 
 

 
 

De komende periode zal weer in het teken staan van het 
inrichten van de groentetuin. Spitten, zaaien, verspenen 
en uitplanten. Voor de groenleerlingen een mooie gele-
genheid om hun vaardigheden op het gebied van onder-
houd te oefenen. Daarnaast zal een aantal leerlingen zich 
moeten voorbereiden op hun afsluitende Proeve van 
Bekwaamheid voor hun MBO-entree opleiding. 
  

     
 

Een stukje onderhoud van een siertuin, waarbij jezelf 
moet plannen, organiseren en samenwerken. Wat moet 
er gebeuren, in welke volgorde, wat voor gereedschap/ 
machines heb je nodig en wie gaat wat doen? Het lijkt zo 
simpel, maar dat is het niet voor de meeste leerlingen. 
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Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  

 
Het schooljaar gaat weer als een speer. In januari/ februari 
hebben de bovenbouwleerlingen de CITO gemaakt, de 
resultaten geven aan of er sprake is van vooruitgang op 
het gebied van Nederlands en Rekenen en welk didactisch 
niveau een leerling heeft. Deze weken houden we 
leerlingbesprekingen met alle betrokken docenten. Samen 
bespreken we de voortgang van de leerlingen richting de 
geformuleerde doelen uit het ontwikkelingsperspec-
tiefplan.  
 

In het kader van loopbaanoriëntatie hebben AMG 3 
leerlingen een beroepskeuze interessetest gemaakt. Zo 
kunnen we zien waar de interesse van iedere leerling ligt, 
wat gebruikt kan worden bij de keuze voor een vakrichting 
in de bovenbouw komend schooljaar.  
Verder is bij een aantal leerlingen uit AMG 4 een stage 
assessment afgenomen. Leerlingen voeren verschillende 
taken uit en ook worden ze uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Aan de hand van dit assessment kan 
vastgesteld worden in hoeverre de leerling voldoende 
arbeidsvaardigheden heeft om op stage te gaan en wat 
mogelijke leerpunten zijn.  
 

 
 

Deze materialen worden gebruikt tijdens het stage 
assessment 
 

In de week van 5 april wordt u uitgenodigd om met de 
groepsdocent de ontwikkeling van uw zoon/ dochter te 
bespreken aan de hand van het rapport en het 
ontwikkelingsperspectiefplan. Daarnaast kunnen ook 
zaken besproken worden als, de behaalde resultaten op de 
CITO, de beroepsinteressetest en het stage assessment. 
We rekenen op uw komst.  

Samenwerken. de Ambelt 

 

Geslaagd voor de Heftruck 
door Herman vd Sligte, ATC en Heftruckopleiding 
 

 
 
Op 9 februari zijn er zeven leerlingen, waarvan drie 
leerlingen van de AMG/MBO Herfte, Benjamin Brandes, 
Jeffrey Vis en Quinten Strijker, geslaagd voor hun 
heftruckcertificaat. De examinator Evert Muller was zeer 
te spreken over hun vaardigheden! 
Door het behalen van het certificaat hebben de leerlingen 
meer mogelijkheden op een stageplek en/of baan. Jongens 
van harte gefeliciteerd! 
 
 

 De Boerderij 
door Chantal, leerling AMG 2 
 

 
 

Wat we wij de kinderboerderij doen is altijd wel leuk je 
kan er veel doen Stallen uitmesten Ezelrijden 
Konijnen hokken schoonmaken en voer en water geven  
Vogel hokken schoon poetsen en nog veel meer 
Wat ik zo leuk vind aan de kinderboerderij is dat het altijd 
gezellig is  
En gastvrij is je kunt er altijd terecht als je ergens mee zit  
Meneer van beesten staat ook altijd klaar voor u 
Wat ook leuk is dat je eieren kan kopen die komen van de 
kippen op de kinderboerderij  ook is er een puppy ze 
knuffelt iedereen en bijt nooit 
En dan nog de paarden soms wanneer het mooi weer is 
gaat meneer van beesten met de kinderen paardrijden hij 
leert ons dan hoe we met de paarden moet om gaan en 
hoe we ze moeten verzorgen  
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PBS 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

In het kader van PBS gaan we er de komende tijd extra op 
letten of de leerlingen hun spullen op orde hebben. Dit 
houdt o.a. in dat leerlingen passende werkkleding bij zich 
hebben, gymkleding, veiligheidsschoenen en eten en 
drinken ( geen energydrankjes en drinken met prik). Helpt 
u mee om daarop te letten? 
 
In het team hebben we de algemene gedragsverwach-
tingen besproken. Wij vinden het belangrijk voor onze 
leerlingen dat het helder is wat er van hun verwacht 
wordt, zo werken we samen aan een veilig en positieve 
sfeer in de school overeenkomstig de uitgangspunten van 
PBS. 
 

Gedragsverwachtingen algemeen VSO AMG 
▪ In de school doe ik bij binnenkomst mijn pet af en 

hang mijn jas aan de kapstok. 
▪ In de klas staat mijn mobiel uit en is uit het zicht, 

tenzij ik toestemming heb van mijn leerkracht om de 
telefoon te gebruiken. 

▪ Tijdens de vaklessen heb ik geen mobiel bij mij, tenzij 
ik toestemming heb van mijn vakdocent 

▪ Tijdens pauzes (gang, buiten, wc)  blijft mijn mobiel uit 
het zicht  

▪ Ik gebruik alleen oordopjes of koptelefoon in overleg 
met de leerkracht. 

▪ Wanneer ik op de fiets kom en te laat ben, haal ik na 
een eerste waarschuwing, 2x deze tijd in na schooltijd 

▪ Ik zet mijn fiets in het fietsenhok 
▪ Ik draag kleding bij de vaklessen, volgens de 

arboregels en zoals afgesproken met de vakdocent 
▪ Ik draag kleding die past bij de omgeving waar ik mij 

bevind 
▪ Ik toon respect voor anderen in woord en gebaar 
▪ Mijn gedrag past bij de PBS waarden: veiligheid, 

verantwoordelijkheid, respect en plezier 

Gedragsverwachtingen pauze VSO AMG 
▪ Energy drankjes en drankjes met prik, laat ik thuis. 
▪ Ik eet alleen kauwgom buiten tijdens de pauze. 
▪ Ik eet en drink in de klas tijdens de pauzes. 
▪ Ik rook alleen op school als ik 18 jaar ben. Wanneer ik 

16 of 17 jaar ben rook ik alleen als mijn ouders/ 
verzorgers schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

▪ Als ik rook, doe ik dat op de rokersplek en ik gooi mijn 
peuk in de daarvoor aangewezen bak. 

▪ Ik kies of ik tijdens de pauze binnen blijf of naar buiten 
ga, ik blijf bij mijn keuze 

▪ Als ik buiten ben, blijf ik buiten totdat de pauze is 
afgelopen. Ik ga naar binnen als ik een signaal heb 
gekregen van de leerkracht. 

▪ Op het schoolterrein houd ik mij aan de 
gedragsverwachtingen.  

▪ Alle leerkrachten mogen mij aanspreken zodat ik mij 
aan de gedragsverwachtingen houd. 

▪ Ik houd pauze bij het gebouw waar ik les krijg. 

 

 

 

Open Dagen MBO 
 

Deltion 
Informatieavond 12 maart 2018 
Tijd: 18.00 - 20.30 uur 
Locatie: Mozartlaan 15 in Zwolle 
 

Landstede 
Informatieavond 19 maart van 18:00 tot 20:00 uur 
 

Cibap 
Voorlichtingsmiddag 29 maart 14.45 uur 
 

Groene Welle 
Informatieavond maandag 26 maart 2018  van 19.00 – 
21.00 uur 
 

Menso alting 
Open huis 19 april van 18.00 – 20.00 uur 
 

ROC Aventus 
woensdag 14 maart 2018 van 16.30-19.30 uur 
 

 
Kan gebeuren! 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Het mag duidelijk zijn dat ook op school de kinderen wel 
eens boos, verdrietig of niet te genieten zijn. Zo kan het 
gebeuren dat er wel eens wat sneuvelt. In dit geval een 
ruitje van een klapdeur. Natuurlijk ruimen we dat zo snel 
mogelijk op (veiligheid!) en wordt het voorval besproken. 
 

 
 

De tekst op dit kartonnen doosje, wat even gebruikt is om 
het gat te dichten, geeft enigszins te denken. 
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Cursus Motorkettingzaag 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 

 
Zeven 16+ leerlingen uit de Groengroep hebben de afge-
lopen periode de Cursus werken met de Motorketting-
zaag (lichte velling) gevolgd onder leiding van Dhr. 
Richard Pastoors van Racum Artes. 
Natuurlijk staat Veiligheid voorop. Alle cursisten droegen 
de verplichte PBM’s (Persoonlijke Beschermings Midde-
len): zaaglaarzen, zaagbroek, handschoenen, veiligheids-
helm met oorkappen en gelaatsbescherming. 
 

 

 

Op de eerste dag werd begonnen met een stukje theorie 
en daarnaast de Motorkettingzaag zelf. Hoe zit dat ding in 
elkaar, hoe vervang je de ketting, hoe slijp je de ketting, 
hoe vul je brandstof aan, hoe haal je de machine uit el-
kaar en zet je hem weer in elkaar, hoe maak je de 
machine schoon etc. 
 

 

 

Op de tweede dag een korte herhaling en vervolgens naar 
de locatie waar gezaagd gaat worden. Ter plekke oefenen 
in starten, veiligheidsrem, lichaamshouding, hoe te 
handelen in het bos. Waar moet je rekening mee houden 
(veiligheid!). Voor sommige leerlingen een compleet 
nieuw onderdeel, voor anderen een redelijk bekend iets, 
omdat ze al eens vaker gewerkt hebben met de motor-
kettingzaag.  
Tijdens de tweede dag werd ook al snel duidelijk dat 
leerlingen heel verschillend omgaan met zo’n cursus. 
Voor de ene leerling duurt het allemaal te lang, de ander 
kan er geen genoeg van krijgen, de een is topfit, de ander 
begint toch wel snel vermoeid te raken. 
Leerlingen die het heel serieus nemen en leerlingen die 
de concentratie niet vast kunnen houden en even een 
momentje van rust pakken. 

 

De derde dag bestond hoofdzakelijk uit lichte velling. Hoe 
zaag je een valkerf, waar moet de boom vallen, waar 
staan mijn collega’s, hoe maak ik een veilige werkplek 
voor mezelf etc. 
 

     
  

Op locatie moesten de gevelde bomen gesnoeid en 
afgekort worden, zodat ze daarna op transport konden. 
 

 
 

De vierde en laatste cursusdag bestond uit oefenen en 
toetsen. Al het geleerde in de praktijk brengen. De voor-
bereiding, de uitvoering en na afloop de machine schoon-
maken en alles opruimen. 
 

 
 

Wilco, Leroy en Quinten zijn geslaagd voor Veilig werken 
met de Motorkettingzaag Lichte Velling en Diederik en 
Jessey zijn geslaagd voor Veilig werken met de Motorket-
tingzaag basis (snoeien en afkorten). Gefeliciteerd 
mannen! Helaas zijn Mark en Benito niet geslaagd. Zij 
hebben ook een cursusdag gemist. 
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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 Winkel/logistiek 
door Renata Jacobs, leerkrachtondersteuner Winkel/logistiek 
 

 
 
Praktijk winkel – logistiek in Tuinland 
 

Tijdens de week van lang leve de liefde was er de 
bijzondere Valentijns-actie.  Door verschillende 
opdrachten en theorie te combineren zijn de leer-lingen 
aan het werk geweest met het verkopen, verpakken en 
distribueren van Valentijn pakketjes.  De actie was een 
groot succes. Binnen korte tijd waren er meer dan 34 
bestellingen gedaan. Heel wat mensen zijn dit jaar verrast 
met een bijzonder cadeau tijdens Valentijnsdag. Een blik 
gevuld met kanjers, om ze te laten weten dat ze een 
Kanjer zijn.  Daarbij is er deze week gesproken over de 
bloemen en de bijtjes. De leerlingen van winkel en 
logistiek zijn in Tuinland ook weer actief betrokken bij de 
inrichting van de winkel. Het prijzen met halter-etiketten 
van de bijtjes werd nu wel extra bijzonder. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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? 
 
 

 

 
 

Schade 
 

Vorig schooljaar heeft u in de nieuwsbrief gelezen dat we 
een praktijklokaal voor winkel logistiek hebben ingericht. 
Het was een grote klus, maar door elke keer materiaal 
aan te vullen en zelf in elkaar te zetten was het toch al 
aardig gelukt om allerlei opdrachten uit te kunnen voeren 
in onze eigen winkel.  
In de kerstvakantie is ons lokaal door waterschade 
getroffen. Hierdoor hebben we heel wat artikelen, 
materialen en goederen verwijderd en moeten we dus 
opnieuw beginnen met het inrichten van het lokaal. 
Daarom bij deze een oproep: heeft u nog winkelmateriaal 
of weet u iets of iemand die winkelmateriaal met ons wil 
delen dan horen we het graag! 
 

    
 

 
 

 

http://www.ambelt.nl/

