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Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 20 
Maart 2020 
tober 

Voorwoord 
door José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 

Voor u ligt de 20ste uitgave van de nieuwsbrief. Op het eerste gezicht een gewone 
nieuwsbrief. Goed gevuld met allerlei activiteiten en informatie. Echter, weten we allen 
dat het geen normale school periode is. Want het Corona virus is ook in Nederland. De 
scholen zijn dicht. De leerlingen krijgen les op afstand. Er wordt gewerkt met digitale 
weektaken, telefonisch contact met de docent en video bellen. Dit was 2 weken 
geleden bijna ondenkbaar. 
We doen ons uiterste best om ook in deze periode zo goed mogelijk onderwijs te 
blijven bieden. We krijgen van ouders, opa’s en oma’s en van de leerlingen zelf, leuke 
foto’s en berichten van thuiswerk opdrachten en challenges. Bijvoorbeeld van klussen 
doen in en rondom huis, eten koken en ook thuiswerk maken. Ook zijn er leerlingen die 
extra stage lopen. Voor alles geldt: “houd je aan de voorzorgsmaatregelen”. 
In deze nieuwsbrief leest u ook over een aantal challenges voor leerlingen. 
Vanaf deze plek wil ik complimenten geven aan de leerlingen die het thuiswerk zo goed 
oppakken. En ook complimenten aan alle docenten die in zeer korte tijd het afstands-
onderwijs mogelijk hebben gemaakt. Het vraagt veel van een ieder. Super dat het 
onderwijs toch zo veel als mogelijk door kan gaan. 
Gisteren heeft minister Slob n.a.v. de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
besluiten genomen ten aanzien van de examens. Leerlingen die een ivio en/of een vca 
examen gaan doen, kunnen een nieuwe planning verwachten voor het afnemen van 
deze examens. Wij informeren jullie op tijd over deze planning. 
Doordat er geen leerlingen op Herfte zijn, lijkt het misschien alsof er niets is te doen. 
Niets is minder waar als het gaat om de geboorte van een aantal prachtige lammeren 
in de kinderboerderij. 
Voor nu wens ik u en jullie sterkte, zelfdiscipline maar hopelijk ook plezier toe de 
komende tijd. Zet hem op! 
Let op jezelf en de ander, houd afstand! 
Hopelijk zien we elkaar weer snel op Herfte. 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Voorwoord 

• Stal de Worp 

• CKV Muzieklessen 

• Vakanties/vrije dagen 

• Lestijden AMG 

• Schoolgids/Contact 

• PBS Leerlingenraad 

• Sponsorloop 

• De groentetuin 

• ICT praktische tips 

• Vanuit Horeca 

• Workout challenge 

• Vanuit Groen 

• Challenge AMG 1 / 2 

• Bevo Challenge 

• Corona 

• VCA basisveiligheid 

• Alpe d’Huez 

• Bevo receptenboek 

• IVIO examens 

• Leerlingenzorg 

• Vanuit Techniek/mobiliteit 
 
 

Agenda: (onder voorbehoud) 
  

• Week 16 afname Cito 
Onderbouw 

• 17 april: Ontbijt Koningsdag 

• Week 18-19 Meivakantie 

• 21/22 mei Hemelvaart + 

• 29 mei: studiedag 

• 1juni: 2e Pinksterdag 
 
 
 

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

 

Met vriendelijke groeten. 
Jose Traore  
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

Bij de boerderij is het nu, vanwege het Corona virus, 
rustig. De kinderen  zijn bijna allemaal thuis, het is even 
wennen. Gelukkig gaat het in de natuur allemaal gewoon 
door. Om de kinderen een beetje op de hoogte te houden 
zullen we de komende weken wekelijks Nieuws van Stal 
de Worp doormailen. 
 

 
 

Op vrijdag 6 maart zijn de eerste twee lammetjes 
geboren. Gisterenochtend vroeg weer twee lammetjes. 
Het laatste schaap laat nog even op zich wachten. 
 

    
 

Zondag 15 maart werden de eerste twee geitjes geboren, 
de moeder was wat te vroeg, de kleintjes waren wel heel 
klein. Waarschijnlijk had de moeder iets onder de leden, 
ze was traag en de melk wilde niet vlotten. Doordat er 
een longontsteking bij kwam is ze helaas overleden. De 
kleintjes zijn nu bij Linde thuis aan de fles.  
 

 
 

Woensdag 18 maart kreeg de volgende geit jongen, twee 
mooie gezonde bokjes en 21 maart nog een jong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de volière is het een drukte van belang bij de kanaries en 
de  parkieten. De eerste jonge parkietjes liggen al in het 
nest. Nog helemaal kaal. Om de twee dagen legt een 
parkiet een eitje en broedt al vanaf de eerste dag.  Zo’n 
nest bestaat dan ook uit jongen die verschillen in leeftijd.  
 

    
 

Het andere werk gaat gewoon door. We hebben mest 
laten komen, wat we uit gaan rijden over de verschillende 
grasveldjes, weilandjes en sportvelden. Er zijn nu geen 
leerlingen die daar last van zouden kunnen hebben.  Het 
weilandje voor de boerderij is inmiddels voor de helft 
voorzien van mest. 
 

 
 

Natuurlijk moeten de dieren dagelijks gevoerd worden en 
moeten de hokken ook uitgemest worden. 
 

   
 

Ook aan de omheining moest het een en ander gebeuren, 
maar dat is nu klaar! 
 

  
 

 

 
 

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) 
 
 

Bah, er is niemand! 

http://www.ambelt.nl/
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CKV Muzieklessen 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek en 
 

 
 

We hebben de afgelopen periode Bas weer op school 
gehad om muzieklessen te geven. Aanvankelijk was dit 
voor de Schakel- en Link klassen, maar we hebben als 
AMG twee keer een les mee mogen doen.  
 

 

 

 
       
 
 
 

 

 

Vakanties/vrije dagen 2019-2020: 
 

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 2019-2020: 
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 
  

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN4f_rzKnhAhUCKewKHRIlBKEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.roos-marijn.nl/paasbrunch-op-21-april-2019/&psig=AOvVaw1qnKxH02mYqZtFFNUeFcgX&ust=1554026170879913


 
 

 
 
 
 

 
 
 

         4  

 
 

 

  

PBS Leerlingenraad 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek  

 
Een leerling vanuit de leerlingenraad zou een stukje 
schrijven voor deze nieuwsbrief, maar door het corona-
virus is dit helaas niet gelukt vandaar dat ik zelf even een 
stukje schrijf. 
 

 
 

Leerlingen van de leerlingenraad, in het nieuwe doel met de 
tassen. Samen met mevrouw van Dalfsen en mevrouw Boeve. 
 

We hebben ons hard gemaakt voor een andere plein-
inrichting bij ons op school. Dit heeft een poosje geduurd. 
We hebben eerst uitvoerig besproken in alle klassen wat 
de wensen waren en van daaruit offertes aangevraagd. 
Hier is best een tijd over heen gegaan, maar in deze 
nieuwsbrief kunnen wij u melden dat het allemaal is 
gelukt. De wens van de leerlingen waren nieuwe doeltjes 
en hekken langs de sloten i.v.m. de bal die elke keer in de 
sloot kwam. Deze hekken en doeltjes zijn geplaatst en we 
hebben als ‘kers op de taart’ voor alle klassen nog een 
ballentas geregeld met daarin een basketbal, voetbal, een 
volleybal en keepershandschoenen. Voor het mooie weer 
hebben we ook nog badmintonrackets, tafeltennisbadjes 
en hoepels en springtouwen. 
 

    

Mooi om te zien dat Serge vanuit de leerlingenraad dit 
aan alle leerkrachten heeft aangeboden! En mooi dat we 
dit als leerlingenraad voor elkaar hebben gekregen! 
 

Sponsorloop 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 

De Ambelt SO en VSO Herfte (AMG en LINK) zouden dit 
jaar ook weer een sponsorloop houden! En wel op 
donderdag 9 april 2020 om 13.00 uur. Voorlopig hebben 
we deze uitgesteld 

 
 

Vriendelijke groeten, 
Namens alle leerlingen en medewerkers 

 

De groententuin 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

 

De mest ligt klaar en het spitten kan beginnen. Een behoorlijke 
klus, waar normaal gesproken de leerlingen, waar mogelijk, bij 
helpen. Door de Corona uitbraak is dat niet mogelijk en 
proberen we zelf zoveel mogelijk te doen. 
 

 

In de kas zijn we eind februari al begonnen met zaaien, zodat we 
gelijk ook al kunnen planten, om voor de zomervakantie ook te 
kunnen oogsten. 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

         5  

  

ICT praktische tips 
door Henk Kruisweg, teamleider afd. ICT 
 

Door het Coronavirus moeten veel leerlingen, net als 
leerkrachten, thuis aan het werk. Nu blijkt dat niet 
iedereen kan beschikken over de juiste software. Daarom 
deze info. 
Leerlingen en medewerkers die gebruik willen maken van 
Microsoft office kunnen dit gratis downloaden en 
installeren vanaf de volgende website: 
https://portal.office.com  

• Je kunt office niet installeren op een chromebook. Je 
kunt wel gebruik maken van de online versie. Klik op 
Word en het programma zal in de browser worden 
gestart. 

 

Login met je ambelt gebruikersnaam. Voor leerlingen is dit: 
{voornaam}{.}{tussenvoegsel}{achternaam}@ambelt.nl    
(zonder de accolades) 

• Heb je een oudere versie van office op je Laptop of 
desktop staan en wil je gebruik maken van deze 
laatste versie verwijder dan eerst de oude versie van 
je laptop / desktop. 

De installatie van deze versie kan enige tijd duren. 10 tot 
20 minuten. 
 

 
 

Installeer Teamviewer op je laptop / desktop als je bij 
problemen gebruik zou willen maken van één van de IT’ers 
van de Ambelt. Bel 038-4532074 en vraag naar de afdeling 
ICT of stuur een mail naar IT@ambelt.nl Zet in de mail je 
volledige naam. Het telefoonnummer waarop je 
bereikbaar bent. Leerkrachten worden verzocht een Call 
aan te maken. 
 

Wil je toch zelf een versie van Office of Windows kopen 
maak dan gebruik van Schoolspot. Je kunt hier bestellen 
met een onderwijskorting. 
ga dan naar: 
Medewerkers 
https://account.schoolspot.nl/registreer/medewerker  
Leerlingen 
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling 
 

 

Vanuit Horeca 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 
 

 
 

Cup Cake Cup! 
Lieve mensen. Ook de horecaklas is aan een challenge 
begonnen. De Cup Cake Cup is dé uitdagende challenge 
voor de leerlingen van de klas van meneer Antonio en 
meneer Heerink.  
Cupcakes bakken kunnen onze toppers uiteraard 
allemaal. Maar hoe ziet hij er straks uit? Hoe dien jij hem 
op? Het gaat uiteindelijk om de meest originele, geniale, 
magistrale cupcake. Meedoen is altijd prijs. En de winnaar 
gaat er met de hoofdprijs vandoor.  
Volgende week zondag om 22:00 uur is de deadline. Vóór 
deze deadline moeten de leerlingen een foto van hun 
briljante creatie naar meneer Heerink sturen. De jury 
bestaat uit Meneer Antonio en meneer Heerink. Meneer 
Antonio zal als hoofdjurylid de doorslag geven.  
We zijn bijzonder benieuwd naar de creaties. Ik hoor u 
denken: "Dat kan ik ook!" Duik dan de keuken in ga zelf 
ook aan de slag. Stuur de foto door naar 
r.heerink@ambelt.nl en wie weet schittert uw foto in de 
volgende nieuwsbrief! 
 

Workout Challenge 
door Clement Visser, gymdocent 
 

In deze  tijd is bewegen belangrijk. Lekker je hoofd leeg 
maken en niet de hele tijd bezig zijn met het Corona virus. 
Vorige week hebben de leerlingen via de groepsleerkracht 
de Workout challenge ontvangen per mail. Tot nu toe heb 
ik nog geen reacties gehad op deze workout challenge. 
Laat zien dat je naast de schoolactiviteiten ook fysiek 
bezig bent. 
Maak een foto waar je actief bezig bent, een wandeling 
met je hond, een fietstochtje, joggend of toch bezig met 
de workout. Stuur deze foto op naar c.visser@ambelt.nl. 
Succes!  
 

https://portal.office.com/
mailto:%7bvoornaam%7d%7b.%7d%7btussenvoegsel%7d%7bachternaam%7d@ambelt.nl
https://account.schoolspot.nl/registreer/medewerker
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling
mailto:c.visser@ambelt.nl
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

De afgelopen periode zijn de Groenleerlingen druk 
geweest met zagen en kloven. Altijd weer mooi om te zien 
als een leerling voor het eerst in zijn leven een boom 
omzaagt. Zo trots! Het hout is vanuit het bosperceel naar 
de kas op de Ambelt getransporteerd met trekker en 
aanhanger, waar vervolgens verschillende leerlingen bezig 
zijn geweest met afkorten met de motorkettingzaag en 
kloven met een machine of kloofbijl. Een mooie activiteit 
in de wintermaanden. 
 

    
 

Groenleerlingen hebben geholpen met het graven van een 
cunet in de kas, hebben een zandbed aangebracht,  
aangetrild, geëgaliseerd en vervolgens geholpen met het 
straten. Dit alles in verband met het vergroten van het 
ArbeidsTraniningsCentrum. Een mooi leerproces. 
 

   
 

Door de droogte van de afgelopen twee zomers zijn veel 
planten/struiken en met name Rhododendrons op het 
terrein dood gegaan. We blijven bezig met het verwijderen 
van dood materiaal, maar inmiddels zijn we ook bezig met 
aanplanten van nieuw materiaal. 
Hoe plant ik een boom? Het lijkt zo eenvoudig, maar er 
komt meer bij kijken dan u denkt. Een gat spitten, ruimer 
dan de wortelkluit, bodemverbeteraar aanbrengen, water 
onderin, gaaslap verwijderen, boom plaatsen, grond 
aanbrengen, aantrappen en netjes afwerken. Leren in de 
praktijk! 
 

   
 
 

     
 

 
 

   
 

In de Groenklas hebben de leerlingen zich voorbereid op 
de IVIO examens, die half maart zouden plaats vinden. 
Helaas zijn deze examens voorlopig uitgesteld. 
Daarnaast hebben Gerjan en Leroy de theorie van hun 
auto rijbewijs behaald, Steve is er nog mee bezig en een 
paar leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeid. Samantha 
heeft haar plekje op de manege/zorgboerderij gevonden 
en Kevin heeft een arbeidsovereenkomst gekregen bij 
Hazo techniek in Lelystad. Daar doen we het voor! 
 

Op 6 april zou het examen VCA basisveiligheid plaats 
vinden en vier leerlingen in de Groenklas zijn bezig zich 
daar op voor te bereiden. Ook dit examen is voorlopig 
uitgesteld. 
 

   
 

Natuurlijk maken we ook tijd voor ontspanning en de 
afgelopen weken wordt er in wisselende samenstelling 
regelmatig gekaart. PESTEN, maar dan wel met respect 
voor elkaar. Samen spelen, uitdelen en incasseren! 
 

De PBS lessen hebben in het teken gestaan van 
communicatie. Gepaste taal gebruiken en luisteren naar 
elkaar. Zie je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Hoe zeg ik 
het? Hoe geef ik een compliment en hoe ontvang ik een 
compliment? Vanzelfsprekende zaken, die voor onze 
leerlingen vaak niet zo vanzelfsprekend zijn. Het gevolg is 
wel dat er weer een beloningskaart vol is en dat er als 
beloning wederom (op verzoek van de leerlingen) 

broodjes hamburgers gegeten worden!       
 

   
 

Ik wens u allen alvast Fijne Paasdagen en BLIJF GEZOND! 
Annelies 
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Challenge AMG 1 / 2 
door Cor Broekhuis, groepsleerkracht AMG 1 / 2 
 

Bij alles wat je doet . . . denk aan je eigen gezondheid en 
die van anderen. 
Houd afstand, was je handen, ga niet naar anderen als je 
zelf niet fit bent. 

De uitdagingen: 
1. Bak cupcakes 
2. Maak het tegelpad schoon 
3. Vaatwasser uitpakken of afwassen 
4. Maak een kaartje 

5. Stofzuig de woonkamer 

6. Bak een appeltaartje 
7. Thuis klussen 
8. Ruim je kamer op 
9. Help mee met de was opruimen 
10. Maak een paar broodjes shoarma 
11. Vraag je moeder/vader/begeleider/oom/ 

tante/buurman/buurvrouw om een klus 

 
Wat is de bedoeling? 
Je hoeft de opdrachten niet op volgorde te doen.  
Na 8  goed uitgevoerde opdrachten heb je de beloning 
gewonnen. Voor degene die alle opdrachten succesvol 
uitvoert is er een extra beloning. 
We hebben zeker nog 10 dagen voordat we waarschijnlijk 
weer naar school gaan, dus elke dag een opdracht. 
De 11e opdracht kun je in een weekend plannen. 
Een opdracht is pas gelukt als je de bewijsstukken mee 
stuurt. Dit staat bij elke opdracht (zet er wel bij welke 
opdracht het is), die jullie per mail hebben ontvangen. 
Als je foto’s maakt, vraag dan wel eerst of anderen er ook 
op willen staan. 
De bewijsstukken van de opdrachten lever je in bij: 

c.visser@ambelt.nl en c.broekhuis@ambelt.nl 

Let op: dus bij beide leraren . . .  
 De beloning . . . een tegoedbon voor een broodje van Chef 
kok Meneer Antonio. 

Extra beloning . . . ????? 
Wordt per persoon geregeld . . .  
 

 

BEVO challenge 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

In het kader van het corona virus heb ik als Bevo docent 
een challenge bedacht voor de leerlingen. Ze kunnen elke 
dag met mij mee tekenen aan de hand van een opdracht. 
Als het goed is heeft u allemaal de brief doorgestuurd 
gekregen van de mentor. 
 

Zo niet, alles is na te lezen op mijn school Instagram 
account, miss_bevo_boeve. Hier post ik de opdrachten, 
maar ook de resultaten op. (voor en na het coronavirus 
post ik hier werk van leerlingen op, wellicht leuk om te 
volgen?) 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:c.visser@ambelt.nl
mailto:c.broekhuis@ambelt.nl
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vaccin is. Op dit moment heeft het kabinet gekozen voor 
het eerste scenario. Het RIVM volgt de ontwikkeling van 
de uitbraak heel zorgvuldig. Eventuele nieuwe informatie 
of ontwikkelingen neemt het RIVM altijd mee in de 
adviezen aan het kabinet. Zij kunnen dan besluiten tot het 
versoepelen of verstevigen van maatregelen. 
 

Wat kun je zelf doen? 
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 

• Houd 1,5 meter afstand 
 

Besmettelijkheid 
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit 
moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon 
gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker 
iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.  
Thuisblijven of bellen naar de huisarts? 
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden 
Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet 
besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de 
huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. 
Worden je klachten erger? Je hebt koorts (meer dan 38 
graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? 
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. 
Neem bij ernstige klachten direct contact op. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Corona 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 
een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de 
ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met 
dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Neder-
land, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen geno-
men om verdere verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een 

infectieziekte is, coördineert het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu) de bestrijding van de ziekte. 

Ook nu bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus.  
De 3 scenario's 
Nu het nieuwe coronavirus in grote mate is verspreid in 
ons land, zijn er verschillende scenario’s om hiermee om 
te gaan. Sinds de toespraak van Mark Rutte zijn ze wel 
bekend als ‘de 3 scenario’s’. Wat houden die scenario’s in: 
1. Het virus maximaal controleren. 
Dit is het scenario waar we in Nederland voor kiezen. Dit 
betekent dat we er samen voor zorgen dat mensen zich 
houden aan de hygiëneregels, dat we openbare 
gelegenheden, zoals cafés, vermijden, en we afstand tot 
elkaar houden. Zo zorgen we ervoor dat mensen elkaar 
minder makkelijk kunnen besmetten. Social 
distancing noemen we dat. Zo kan het virus zich minder 
snel verspreiden en smeren we de ziekte uit over een 
langere periode. Dat leidt tot een geleidelijke 
verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. 
Dit heeft 3 belangrijke voordelen: 
▪ De meeste mensen krijgen alleen lichte klachten en 

herstellen zelf van het virus. 
▪ De meeste mensen worden immuun, zodat het virus 

steeds minder kans krijgt om anderen ziek te maken 
(de ‘beschermende muur om de kwetsbare ouderen 
en mensen met een zwakke gezondheid’, zoals Mark 
Rutte het zei). 

▪ De ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg raken 
niet overbelast, zodat er steeds voldoende capaciteit 
is in de zorg. Ook op de Intensive Care-afdelingen 
waar de meest kwetsbare patiënten liggen. 

2. Het virus volledig zijn gang laten gaan. 
Als we geen maatregelen nemen, krijgt het virus de kans 
zich in een steeds sneller tempo te verspreiden. Iedere 
nieuwe patiënt besmet op zijn beurt namelijk ook weer 
gemiddeld twee anderen. Groot nadeel is dat ons 
zorgsysteem helemaal overvraagd zou worden. Er is dan 
onvoldoende capaciteit om alle kwetsbare ouderen en 
andere patiënten met een hoog risico te helpen. 
3. Het virus maximaal tegenhouden. 

Dit scenario noemen we ook wel lockdown. Dat betekent 
dat alles op slot gaat en iedereen binnen moet blijven. Dit 
is een rigoureuze aanpak die in eerste instantie 
aantrekkelijk kan lijken. Groot nadeel is dat je dit heel lang 
moet volhouden. En dat is geen kwestie van dagen of 
weken. Alle activiteiten moeten dan feitelijk een jaar of 
zelfs langer stilgelegd worden. Dat heeft enorme gevolgen 
voor scholen, voor de economie, etc. Bovendien is het 
goed mogelijk dat het virus zich in de periode na de  
lockdown weer gaat verspreiden. Iedereen gaat dan weer 
naar buiten en het virus wordt weer overgedragen. En 
dan is die sluiting met alle grote gevolgen voor niets 
geweest. Tenzij er na die periode een geneesmiddel of  
 

 

VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 
 

Op maandag 6 april om 09.30 uur zou het examen VCA 
basisveiligheid plaats vinden op Ambelt Herfte in de 
Helmhorst. Voorlopig is dit examen uitgesteld tot een 
nader te bepalen datum.  
Dit examen wordt digitaal afgenomen door Ibex 
examenbureau. We hebben kandidaten van de afdeling 
AMG, Link/Schakel en van de locatie Oosterenk. 
Belangrijk! De cursisten moeten een geldig legitimatie-
bewijs kunnen tonen.·   

·       - 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. 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte
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Alpe d’Huez 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 
 

 
 

We zijn/waren begonnen met de toelatingstest en de 
eerste spinning-trainingen ter voorbereiding op Alpe 
d’Huez. Dinsdag 24 maart is bekend geworden dat de Alp 
d’Huez dit jaar niet door gaat! 
 

 
 
 
 
     

IVIO examens 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 

In maart zouden de IVIO examens plaats vinden voor 
Nederlands, Rekenen/wiskunde en Burgerschap. Vanwege 
Corona zijn deze tot een nader te bepalen datum 
uitgesteld. Zodra de scholen weer open mogen, gaan we 
data plannen. Op dit moment wordt het lastig, aangezien 
ook het aangepast vervoer stil ligt. 
De examens gaan plaats vinden in de centrale ruimte van 
de Helmhorst. Na ongeveer zes weken is de uitslag 
bekend. Zodra dit bekend is, krijgt u bericht van de 
groepsleerkracht. 
 

Bevo receptenboek 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

 
 

We zijn bij Bevo al een aantal weken bezig met het maken 
van een eigen getekend recept. Mijn wens is dat ik er zo 
meteen een heleboel bij elkaar krijg en ze dan ook officieel 
kan laten drukken in een receptenboek. De leerlingen die 
hier heel druk mee bezig zijn geweest en die aan de 
criteria voldoen zouden er dan één kunnen krijgen. We 
gaan kijken of dit te realiseren is. Leuk aan deze opdracht 
is dat ik het samen met de Link- en met de Schakelklassen 
doe. Ik ben van mening dat we op zo’n manier kunnen 
laten zien dat we op één Ambelt zitten, met allemaal onze 
eigen creativiteit en onze eigen unieke tekenstijl. 

Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

Periode twee van dit schooljaar is weer afgesloten. Zo 
hebben de leerlingen in de bovenbouw citotoetsen ge-
maakt en hebben sommige leerlingen een stage assess-
ment gedaan en een beroepinteressetest gemaakt. Arbeid 
staat binnen onze afdeling voorop en we vinden het 
belangrijk om de leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op een passende plek op de arbeidsmarkt. Het 
stage assessment maakt duidelijk welke leerpunten een 
leerling nog heeft, zodat hij daar aan kan werken tijdens 
stage. De beroepeninteresse test ondersteunt de leerling 
bij het maken van een keuze voor een passend praktijkvak 
in de bovenbouw.  
Na de leerlingbesprekingen met alle collega’s, zijn de 
rapporten geschreven en zijn de vorderingen vastgelegd in 
het OPP. U heeft inmiddels de rapporten via de post of 
digitaal ontvangen, want vorige week is anders verlopen 
dan gepland. Deze week stonden de coachingsgesprekken 
gepland met de leerlingen en gesprekken met u als 
ouders/verzorgers over de vorderingen. Hier is een streep 
door gegaan.  
 

       
 

Onze docenten hebben zich hard ingezet om het 
onderwijs voort te zetten, via online lesprogramma’s zoals 
Deviant/ Studiemeter, leuke challenges, contacten met de 
leerlingen en u als ouders/ verzorgers. Het is even wennen 
en zoeken naar nieuwe manieren om hier gezamenlijk 
met u en de leerlingen een nieuwe invulling aan te geven. 
We nodigen u van harte uit om met uw vragen te komen, 
want we hebben elkaar hierin nodig. We hopen de 
komende tijd, samen met u en de leerlingen, op een 
creatieve manier het onderwijs voort te zetten.  
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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/mobiliteit 
door Wichert Sauer, groepsleerkracht Techniek/mobiliteit 
 

In de AMG groep techniek & Mobiliteit zitten leerlingen 
van 15 tot 19 jaar die ieder een eigen programma volgen. 
Een aantal jongens hebben gekozen voor de vakrichting 
metaal of bouw en een ander deel juist voor mobiliteit. In 
deze nieuwsbrief is er nu aandacht voor Mobiliteit. 
 

    
 

Mobiliteit staat in het algemeen voor beweging en 
voortbewegen en in ons geval houden wij ons bezig met 
het voortbewegen per fiets of met auto’s. 
Mensen kiezen er vaak voor om zich te verplaatsen per 
auto of per fiets dus dat is een branche waarin veel werk 
is. Is het niet bij een garage dan is er wel werk bij een 
toeleveringsbedrijf of een aanverwant bedrijf. Denk bij 
auto’s bijvoorbeeld aan autoschadebedrijven. Binnen 
deze vakrichting bekijken we de aanleg en motivatie van 
de jongens voor de gewenste richting door veel praktisch 
bezig te zijn.  Door veel te sleutelen aan auto’s of fietsen 
kan je laten zien hoe handig je bent. Heb je inzicht, hoe 
staat het met je vakkennis en gereedschapskennis en hoe 
pas je dat toe in de praktijk. Veel denken in oplossingen 
en hoe pak je het aan? Allerlei factoren die aan bod 
komen. Als de richting past dan wordt er ook naar een bij 
de leerling passende stage gezocht. 
Ook kijken we naar je vaardigheden op het gebied van 
werknemerschap waarvoor zelfs een certificaat te 
behalen valt vanuit het MKB. Denk daarbij aan 
vaardigheden waaraan je moet voldoen op de werkvloer 
bij een werkgever. 
Als het lukt om aan deze voorwaarden te voldoen dan 
maak je een grote kans op het vinden van een baan. Ook  

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? 
 
 

 

 
 

tijdens stage wordt er druk geoefend en letten werkge- 

vers op deze vaardigheden.  

 
 

Op de foto’s krijgt u een impressie van de werkzaamhe-
den waar de jongens mee bezig zijn. Demontage auto’s 
komen bijvoorbeeld rijdend binnen en worden helemaal 
uit elkaar gehaald en gaan in losse onderdelen weer de 
deur uit. Alle onderdelen kunnen worden besproken. 
 

     
 

Daarnaast wordt er ook kleinschalig reparatie werk 
verricht.  
Samen werken we naar een mooie toekomst. 

 
 
 

http://www.ambelt.nl/

