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Wij hopen dat het met u nog goed gaat. Het effect 
van het Corona-virus raakt ons op school, bij u 
thuis, op het werk en bij alle leuke dingen die we 
gewend waren om te doen. We houden het al 
langer dan een jaar vol en zien de zomer positief 
tegemoet. 
 
 
Corona zelftest 
De overheid heeft de Corona zelftest beschikbaar 
gesteld voor het basis- en voortgezet onderwijs om 
de veiligheid van de medewerkers te intensiveren 
en toe te werken naar volledige schoolopening. 
De Corona zelftest is vrijwillig en beschikbaar voor 
medewerkers. Bij klachten geldt altijd het protocol 
van de GGD. Op dit moment worden er landelijk 
gesprekken gevoerd met de GGD over de afname 
van de Corona zelftest bij leerlingen in het 
praktijkonderwijs. Wij mogen geen Corona zelftest 
afnemen bij leerlingen. Indien u het wenselijk vindt 
om uw kind preventief te kunnen testen, kunt u 
contact opnemen met school zodat wij een zelftest 
mee naar huis kunnen geven. Ook voor de 
leerlingen geldt bij klachten het protocol van de 
GGD. 
 
 
Extra gelden vanuit de overheid 
Via de verschillende media heeft u het nieuws 
kunnen horen, zien of lezen dat er veel geld voor 
het onderwijs beschikbaar is gesteld voor de 
komende 2 schooljaren. Dit staat in het Nationaal 
Programma Onderwijs en richt zich op de 
leerontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikke-
ling, het welbevinden, het praktijkleren en de stage 
van onze leerlingen. Wij beraden ons als school 
hoe wij dit geld t.b.v. onze leerlingen in gaan zetten 
gelet op de onderwijssituatie dit schooljaar en 
allerlei activiteiten die de leerlingen hebben moeten 
missen. 
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Lassen op het Hoofdvaart College 
Vier van onze leerlingen hebben hun ‘lascertificaat’ in ontvangst genomen 
nadat zij op vier middagen in de maand maart op het Hoofdvaart College een 
lascursus hebben gevolgd. Deze lascursus vond plaats in het kader van het 
grotere project Sterk Techniek Onderwijs (STO) in de regio Haarlemmermeer 
- Bollenstreek-Noord. In dit project werken alle vmbo-scholen en Praktijk-
school De Linie samen aan een kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs en 
aan promotie van techniek en technologie onder zoveel mogelijk leerlingen. 
Op de (technische) vmbo-scholen zijn de faciliteiten aanwezig om leerlingen 
van andere scholen kennis te laten maken met techniek en technologie en om 
leerlingen technische vaardigheden te leren. 
En dus konden onze leerlingen meedoen aan de cursus ‘Praktisch 
Booglassen’. Gelet op de enthousiaste reacties van de leerlingen zelf en hun 
begeleiders/docenten was dit een schot in de roos, een succes-ervaring! Een 
nieuwe groep is inmiddels van start gegaan met lassen, terwijl de vier 
‘gecertificeerde’ leerlingen zijn begonnen aan een cursus ‘Autotechniek’. 
 
 
Textiel schilderen 
Tijdens de lessen Textiel zijn de 1e jaars leerlingen bezig met textiel 
schilderen. Er komen ware kunstenaars naar voren en het resulteert in 
prachtige resultaten. Het blijkt maar weer dat onze leerlingen (bijna) allemaal 
super creatief zijn! 
 
 
Wel of niet te strijken? 
De lessen ontstaan in sommige gevallen spontaan. Zo vroeg een leerling uit 
het 2e leerjaar zich tijdens de les verzorging af of wegwerpmondkapjes te 
strijken waren? Het antwoord was duidelijk, NEE dat kan niet! 
Het resultaat was wel dat de zool van het strijkijzer vol zat met vastgeplakte 
stukjes van het mondmasker. Aan de leerlingen van de sector verzorging was 
dan ook de vraag, hoe maak je dit weer schoon? 
Na druk op internet gezocht te hebben hoe je dat schoonmaakt, werd er een 
boodschappenlijstje gemaakt om de juiste  benodigdheden te kopen. Terug in 
de klas was het moment van de waarheid. Werkt het?! En ja hoor de 
leerlingen hebben de zool van het strijkijzer weer schoon gekregen. 
Zelfredzaamheid is hier toch optimaal toegepast! 
 
 
Paasactiviteiten 
Wat hadden wij een mazzel met het weer! Op maandag 29 en dinsdag 30 
maart zijn wij met de leerlingen naar het Haarlemmermeersebos gelopen 
voor Paasactiviteiten. De klassen hebben in groepsverband verschillende 
(sportieve) activiteiten uitgevoerd. Zo waren er opdrachten waarbij de 
klassen goed moest nadenken, snel moesten zijn of goed moesten 
zoeken. Leerlingen deden enthousiast mee met alle activiteiten. Al met al 
was het voor de leerlingen en de docenten een geslaagde dag! 
 
 
De klimmuur 
De docenten van Lichamelijke Opvoeding zijn voor de jaarlijkse 
veiligheidscheck volop bezig geweest in de klimmuur. Tegelijkertijd 
hebben ze de klimmuur voorzien van nieuwe klimuitdagingen. 
 
Dat worden voor de leerlingen weer veel plezierige klimuren. 
  



3 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Missie 3014 
De leerlingen van de 1ste, 2de en 3de klassen hebben een online 
verkeersproject gevolgd. Door te reizen door de tijd starten ze een zoektocht 
naar het heden in de hypermoderne stad! Tijdens MISSIE 3014 maakten de 
leerlingen een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! 
Zij konden hun eigen avontuur kiezen en bepaalden hierdoor zelf hoe hun 
karakter, avontuur en route eruit zou zien. Omdat de leerlingen opgingen in hun 
eigen verhaal, stonden ze open voor positieve gedragsveranderingen. 
Het online project had een win-element om de leerlingen actief mee te laten 
doen. De leerlingen kregen verschillende video’s te zien waarin afleiding en 
risicoperceptie centraal stonden. 
Hierdoor hebben ze ervaren hoeveel invloed afleidingen hebben op hun 
rijgedrag en werd hun risicoperceptie op de proef gesteld. 
Er zijn 6 bioscoopbonnen van € 10,00 onder de leerlingen die hebben 
meegedaan verloot en alle leerlingen die de missie hebben volbracht ontvangen 
een certificaat. 
Missie geslaagd! 
 
Gastlessen bovenbouw 
De leerlingen uit de bovenbouw hebben weer een aantal leuke gastlessen 
over verschillende onderwerpen gehad. Zo heeft de organisatie Halt weer 
lessen gegeven over ‘invloed van de groep’ maar is er ook een les gegeven 
over ‘wapens en geweld’. De leerlingen hebben goed meegedaan met de 
lessen en meegepraat over hoe ze zoveel mogelijk uit de problemen kunnen 
blijven zodat ze nooit echt met ‘Halt’ te maken gaan krijgen. Voor jezelf de 
juiste keuzes maken in bepaalde situaties is belangrijk. 
 
Ook zijn er weer lessen geweest over geld en budgetbeheersing. Moneyways 
heeft dat dit jaar weer een drietal weken verzorgd voor ons. Er is bijvoorbeeld 
gesproken over hoe je controle kan hebben over je inkomsten en uitgaven en 
wat het nadeel is en wat de gevaren zijn, van zwart werken. 
De dames van de gastlessen waren blij verrast hoeveel de leerlingen al wisten 
en hoe goed ze mee dachten over de diverse onderwerpen.  
 
Daarnaast heeft, in samenwerking met de Rutgerstichting, de eerste les 
plaatsgevonden over wensen en grenzen. Dit keer werden de jongens en 
meisjes gescheiden en hebben de leerlingen nagedacht over hun eigen 
wensen en grenzen. Ze hebben geleerd dat wensen en grenzen per persoon 
verschillen en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen.  
De les werd gegeven aan de hand van verschillende filmpjes en opdrachten. 
Na de meivakantie zal er nog een les volgen. 
 
 
Kort personeelsnieuws 
Mw. de Jager herstelt goed van een medische ingreep en Hr. van der Veen is 
wekelijks een aantal uren op school op school aanwezig.  


