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Count me in 
Op 2 november speelde theatergroep Playback de 
voorstelling ‘Count Me In’: over een ruzie tussen 
vrienden op school. Deze ruzie mondt uit in een 
scheld- en vechtpartij waarna het meisje Rachida 
wordt vermist. Om haar terug te vinden, moeten 
de vrienden open en eerlijk zijn naar elkaar. 
Hierdoor krijgen ze, ondanks hun verschillen, 
steeds meer vertrouwen in en begrip voor elkaar.   
Na de voorstelling hadden de leerlingen een 
nagesprek. Hierin werd de invloed van je culturele 
achtergrond op je identiteit besproken en hoe je 
samen een onbevooroordeeld gesprek kunt 
voeren. Daarnaast kwam aan bod hoe je elkaar 
aan moet spreken op discriminatie of hoe je voor 
iemand op kunt komen. 
 
 
Mediafestival 
Op 11 november volgden de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 het mediafestival in het 
Cultuurgebouw in Hoofddorp. Op deze ochtend 
speciaal voor middelbare scholieren werden kunst 
kijken, kunst maken, media en de toekomst met 
elkaar verbonden.  

De activiteiten voor de leerlingen waren leuk, 
leerzaam en afwisselend. Zo waren er workshops 
over computerprogrammeren met emoji’s, hacken  
en het maken van een elektrische tekenmachine. 
Vervolgens was er een rondleiding bij de 
kunstexpositie met als thema: ‘connected’. Deze 
expositie gaat over hoe onze toekomst eruit (kan) 
zien en hoe we de afgelopen coronaperiode 
(online) toch verbinding met elkaar bleven maken.  

Al met al was het een geslaagde, culturele en 
actieve ochtend! 
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24 december 
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Leerjaar 1 en 2 
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Buigen, knippen en lassen 
De sector Installatie- en Constructietechniek is twee keer op excursie 
geweest naar het bedrijf Vaalburg Carrosseriebouw in Nieuw Vennep. 
Hier bouwen ze niet alleen de carrosserie op een vrachtwagen, maar doen 
ze ook constructiewerk. Het bedrijf lost al 160 jaar logistieke problemen 
op. Ze werken met staal, RVS, kunststoffen en aluminium. Tijdens hun 
eerste bezoek hebben ze geknipt met een gemotoriseerde mechanische 
plaatschaar en mogen buigen met een mechanische zetbank. Ook hebben 
ze een sleufgat geponst in hun werkstuk en afgebraamd met een 
schuurbandmachine. De tweede keer hebben zij de beginseltechniek van 
het lassen geleerd. 
 
 
Hulppieten 
De afgelopen weken hebben leerlingen tijdens handel en verkoop 
geoefend met inpakken. Nu dan ook voor een echte opdrachtgever. 
Zij hebben de Sint cadeautjes van basisschool Bos en Lommer en de 
Ichtusschool ingepakt.  
De kinderen waren deze week heel blij met hun schoencadeautje. 
 
 
Een stagiaire uitgelicht: Julièn Ludenhoff 
Het programma in de 4e en 5e klas bestaat voor het grootste deel uit 
stage lopen. Dit doen onze leerlingen dan ook over het algemeen met veel 
plezier. Soms is het zwaar, soms zit het tegen, maar heel vaak vinden zij 
het een mooie leerzame ervaring. 
Zeker ook onze Julièn uit de 4e klas. Hij loopt al vanaf de 3e klas stage bij 
Rob Peetoom in Heemstede. Hij weet zeker dat hij kapper wil worden en 
hij heeft daar ook het talent voor! Julièn draait mee in de zaak met veel 
klusjes; haren wassen, haren opvegen, schoonmaakwerkzaamheden, 
handdoeken wassen, klanten ontvangen en nog veel meer. Ook föhnt hij 
en soms zitten daar zelfs BN’ers tussen. Op de trainingsavonden leert hij 
veel. Bijvoorbeeld hoe je een verf voor een uitgroei in het haar zet. Zoals 
het er nu naar uitziet zal Julièn volgend schooljaar een voortraject kapper 
op het ROC gaan volgen via onze school. Dat houdt in dat hij 1 dag in de 
week naar het ROC gaat om de fijne kneepjes van het kappersvak te gaan 
leren, 1 dag blijft hij naar De Linie komen en de andere dagen zal hij stage 
blijven lopen in een kapsalon. Bij Peetoom of een andere kapper. Wie wil 
zo’n enthousiaste leerling nou niet in de zaak hebben? Altijd leergierig, 
gemotiveerd en enthousiast. Veel succes nog Julièn met je stage. 
Wij, en je collega’s van Peetoom, zijn in ieder geval heel trots op jou! 
 
 
Planten in de klas 
Er wordt hard gewerkt door de bovenbouwleerlingen. Natuurlijk willen we 
dat de leerlingen zo goed en fijn mogelijk in de klas kunnen werken. Hoe 
hebben we daar voor gezorgd? Door heel veel planten in de lokalen neer 
te zetten!  
De planten zien er niet alleen heel leuk uit, ze dragen bij aan een prettige 
leeromgeving.  


