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1. OPENING

Ik zie dat als beloning van/op ons werk. Tegelijk
doet me dat stilstaan bij de betekenis van ons
werk, wat je nauwelijks kunt overdrijven.

DAGOPENING OASE

Ben je je bewust van je voorbeeldrol, leer je samen
met je leerlingen en merken ze dat ook?

Thema van deze week: Pleur op?
Het is fijn dat er deuren zijn die je dicht kunt doen.
Of dicht kunt smijten, als het zo uitkomt. Want hoe
fijn het ook is dat er vrienden zijn, dat er familie is
– soms ben je de hele wereld ook aardig zat. Dat
gebemoei, dat gezeur, al die mensen die iets van je
willen of iets van je vinden. Waarom laten ze je
niet gewoon even met rust? Hoepel lekker op, met
z’n allen. Op zo’n moment kun je iedereen missen
als kiespijn.
In de psychologie wordt het gezien als het ergste
wat je iemand aan kunt doen: de ander
buitensluiten. Staan smoezen in gezelschap. De
kring zo krap maken, dat een ander niet aan kan
sluiten. Een plaats bezet houden, omdat je niet wilt
dat iemand naast je komt zitten. De –
ongeschreven – groepsregels zo maken, dat
anderen automatisch buiten de boot vallen.
Iemand die dit vaak overkomt, kan daar vreselijk
onder lijden. Het wordt zelfs als een vorm van
‘sociale moord’ gezien: een ander consequent het
gevoel geven er niet bij te horen.
Het is al vreemd dat mensen van verschillende
religies elkaar bestrijden, maar het is nog
vreemder dat mensen binnen dezelfde godsdienst
dat ook doen. Ze nemen elkaar de maat en
beschouwen de ander als een niet ‘echte’ gelovige.
Protestanten versus katholieken. Maar ook
protestanten weer onderling. Soennieten en
sjiieten. Verschillende groepen humanisten. ‘Jij
bent geen échte…’zeggen ze. ‘Jij hoort er eigenlijk
niet bij.’

Meer leerlingen betekent ook volle klassen en
soms uitpuilende lokalen, waardoor het een hele
uitdaging is om altijd bewust te zijn van de
betekenis van ons werk.
Klaas F.B.

VERJAARDAGEN OKTOBER










4 oktober 2016  Yvonne Booy
8 oktober 2016  Aaldert Mellema
12 oktober 2016  Myrna de Heij
17 oktober 2016  Roelco Huiskes
18 oktober 2016  Marleen Bronswijk,
Klara Naaijer, Anke Roelofs & Marianne
Zandman
19 oktober 2016  Betty Lenters
22 oktober 2016  Wietske Heida
31 oktober 2016  Marleen Hulter

JUBILEUM
Wat een verassing waren al die mooie bloemen
van jullie! Ik had aangegeven dat ik er geen
aandacht aan wilde besteden….. nou dat ging mooi
mis. Drie emmers bloemen leverden 7 mooi
gevulde vazen op. Ik heb er nog een heel aantal
dagen van genoten. Daarnaast al die mooie
cadeautjes en woorden…… stiekem doet het een
mens toch goed, allemaal bedankt!

DE BETEKENIS VAN ONS WERK…
Vakantie staat voor hoofd leegmaken, anders
bezig zijn…
Nu al weer een aantal weken bezig te zijn in het
nieuwe schooljaar, lijkt dit alweer even geleden.
We hebben een prima start gehad met meer
leerlingen dan voorgaande jaren.

Groetjes Annelies
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2. ACTIVITEITENAGENDA
6 oktober 2016

ROC dag

31 oktober 2016

Scholingsdag 14:3020:00 uur

15 november 2016

Themabijeenkomst
16:00 uur

4. UIT DE TEAMS
FOTOWEDSTRIJD
Uit alle inzendingen hebben we drie winnaars
gekozen. De winnaars konden hun prijs ophalen bij
Klaas Bakker.

DE WINNAARS

3. LIEF EN LEED
NINJA PILLEN

MARLEEN BRONSWIJK:

Vrijdag 16 september 2016 is Merel geboren, het
eerste dochtertje van Ninja Pillen. Moeder en
dochter maken het uitstekend. We kunnen Ninja
en Huib van harte feliciteren met de geboorte van
hun dochter Merel. Geweldig nieuws natuurlijk en
zoals Ninja het zelf zegt: “Het is nu al de mooiste
dochter ter wereld”.
Team ICT en Talentencentrum

ALISHA, NANDA & VANESSA
De komende maanden valt er nog veel meer te
melden aan het geboortefront, want ook Alisha,
Nanda en Vanessa verkeren in blije verwachting.

ROB SIELJES:

NIENKE NIJHOFF-ZUUR
Nienke is inmiddels een tijdje uit de roulatie
vanwege haar zwangerschap en haar
zwangerschapsverlof is ingegaan. Ook Nienke
natuurlijk veel sterkte en succes gewenst in de
komende periode.
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DERK EN JOKE ESPELDOORN:

“Een mooie uitdaging en een goed leerproces voor
alle betrokkenen”, zegt Moniek Ekkel van afdeling
‘Het Zandpad’. “We verwachten dit met de
studenten goed op te pakken en neer te zetten.
Voor de cliënten zal het even wennen zijn aan alle
nieuwe gezichten. Wij zien echter veel voordeel
voor hen, want zo is er meer tijd voor persoonlijke
aandacht. Wij hebben er zin in.”

ALFA-COLLEGE HARDENBERG EN
SAXENBURGH GROEP STARTEN
LEERAFDELING
PW/MZ
HARDENBERG – De nieuwe leerafdeling van
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem is maandag 12
september van start gegaan. Tien studenten van
de opleiding Verzorgende-IG en Verpleegkundige
van het Alfa-college Hardenberg gaan op de
somatische afdeling ‘Het Zandpad’ aan de slag. De
leerafdeling is een samenwerking tussen de
school voor middelbaar beroepsonderwijs en de
Saxenburgh Groep.

Met de officiële start van de leerafdeling is de
stageperiode voor de studenten van het Alfacollege begonnen. Voor hun een unieke manier om
onder deskundige begeleiding praktijkervaring op
te doen en te leren een afdeling te runnen. De
professionals zullen geleidelijk aan een stapje terug
doen, maar blijven voor hulp, ondersteuning en
eventuele bijsturing wel op de achtergrond
beschikbaar. Dit is voor de Saxenburgh Groep
ouderenzorg een nieuwe aanpak.

De eerste schoolweken zitten er op, de meeste
teams hebben hun introductiedagen of
introductiekampen gehad.
De eerstejaars PW/MZ (OA/SAW) zijn op kamp
geweest naar de Wolfskuil in Ommen. Het was de
eerste keer dat er een gezamenlijk kamp was voor
deze opleidingen. Het weer was fantastisch en dit
droeg mede bij aan een gezellige en ontspannen
sfeer in het tentenkamp in Ommen. Er waren
outdoor activiteiten, creatieve onderdelen en een
heus spannend bosspel. Kortom, een mooi begin
van de opleiding voor deze groep eerstejaars.

TALENTENTEAM
Het TC heeft als team een leuk uitje gehad met
verschillende activiteiten in de directe omgeving
van Hardenberg, onderbroken door een heerlijke
lunch bij de Rheezerbelten.
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Ook deze dag was geslaagd en de docenten
hebben deze dag als erg positief ervaren.

DE START VAN HET NIEUWE
SCHOOLJAAR
De start van het schooljaar zorgt weer voor nieuwe
energie en reuring in de school en dus ook in de
teams. Ook voor mij een echt nieuw begin als
opleidingsmanager Welzijn en Talentencentrum.
De eerste weken stonden vooral in het teken van
rooster, plannen van inzet, lokalen, introducties en
kennis maken met de teamleden. Ik heb enorm
veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop samen
met de teams ons onderwijs nog leuker,
innovatiever en uitdagender te maken.
Ook staan er een aantal interessante “klussen” op
de rol, zoals de dubbelkwalificering MZ-VZ, interne
audits bij SAW en OA en het nog sterker verbinden
van de beroepsopleidingen met het
Talentencentrum. Kortom, genoeg om er een mooi
schooljaar van te maken.

KAMP!
Maandag 12 t/m 14 september 2016 zijn de
eerstejaarsklassen op kamp geweest. De week
voor kamp hebben studenten van de opleiding
Dienstverlening, niveau 2 al met elkaar
kennisgemaakt door de introductieweek, waardoor
ze het eerste contact met elkaar hebben kunnen
maken. Het kennismaken gebeurde ook met de
tweedejaars studenten. Zij hebben het kamp mede
georganiseerd en hebben diverse activiteiten en
het bereiden van maaltijden op zich genomen.
En toen begon het kamp… wat was het een eind
lopen naar ’t Zomerhuis op camping de
Oldemeijer, in die hitte! De studenten hebben zich
kranig geweerd en konden gelukkig daarna snel
afkoelen in het water van de Oldemeijer. Voor het
eerst zijn studenten twee nachten verbleven op
het kamp. Met het mooie weer, diverse
activiteiten hebben de eerstejaars het erg naar hun
zin gehad. Ook dit jaar zijn diverse collega’s op
bezoek geweest, dit hebben studenten en het
team Dienstverlening als zeer plezierig ervaren.

Jurgen Grobbee

ICT
Van 17 september tot en met 2 oktober zijn de
studenten van de 3e klas niveau 4 in Berlijn. In deze
weken krijgen de studenten inzicht in het Berlijnse
werkveld van ICT. Ze zullen zich bezig gaan houden
met het ontwikkelen van een app en het
systeembeheer van Schoolclash. Schoolclash is een
Duits-Nederlandse organisatie die uitwisselings- en
stageprojecten organiseert voor jongeren uit heel
Europa. Verder zullen er verschillende bedrijven in
Berlijn worden bezocht en leren de studenten
meer over de geschiedenis van de DDR, het
Naziregime en het huidige multiculturele klimaat in
Berlijn.

Van het heel vroeg wakker maken met pannen en
deksels tot aan mountainbiken & kanovaren, van
zeskamp tot aan ‘Hollands got talent’, waar zelfs
het Dienstverlening-team schitterde met ‘de
Meidengroep’ van Kinderen voor Kinderen…
Allerlei gezellige activiteiten waar we tevreden op
terug kunnen kijken. Goed geslaagd dus!

Team Dienstverlening
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Alfa-college Hardenberg pakt uit
tijdens introductieweek
Handel

De eerstejaars studenten van het Alfa-college in Hardenberg zijn het
schooljaar goed begonnen. Afgelopen week hadden de studenten introductie.
Veelal sportieve activiteiten om klasgenoten, docenten en de opleiding beter
te leren kennen. Met prachtig weer was dit een geslaagde week!
Actie bij Handel
Wat doet een verkoper eigenlijk? Ben jij een goede verkoper of misschien wel
een goede ondernemer? Eerstejaars Handel gingen tijdens de introductieweek
samen op onderzoek uit. Kennismaken met elkaar stond centraal. Donderdag 8
september hadden de studenten een sportieve dag bij ‘Total Outdoor Events’
in Rheeze. Ze gingen ﬁetsen, kanoën en survivallen.
Zo’n 100 eerstejaars Verzorgende-IG en Verpleegkundige op kamp in
Ommen
Vierdejaars Verpleegkundige organiseerden voor zo’n 100 eerstejaars
Verzorgende-IG en Verpleegkundige het kamp bij ‘De Wolfskuil’ in Ommen. Een
leuk/gevarieerd programma waar een zeskamp, bonte avond, liveshow met
zorg gerelateerde vragen, dropping en barbecue niet in mochten onderbreken.
Om elkaar beter te leren kennen hadden de studenten witte shirts
meegenomen waar niet alleen hun naam, maar ook hobby’s op vermeld
werden.

Verzorgende-IG /
Verpleegkundige

Maatschappelijke zorg,
Pedagogisch werk &
Onderwijsassistent

Survivallen met Maatschappelijke zorg, Pedagogisch werk en
Onderwijsassistent
Ook de eerstejaars van Maatschappelijke zorg, Pedagogisch werk en
Onderwijsassistent waren te vinden bij ‘De Wolfskuil’ in Ommen. Er werd
geslapen in tenten en hele leuke samenwerkingsopdrachten gedaan. Als
gezamenlijke activiteit gingen de studenten afgelopen donderdag survivallen.
Klimmen, klauteren en springen met Financieel, Juridisch en
Secretarieel
De eerstejaars Financieel, Juridisch en Secretarieel hebben woensdag 7
september een sportieve dag gehad bij ‘Outdoor Ommen’. Klimmen, klauteren
en springen stond centraal tijdens het aﬂeggen van de hindernisbaan. Een
leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Financieel, Juridisch
& Secretarieel

ICT op kamp in Lemele
De ICT-studenten verbleven van maandag tot en met woensdag op camping
‘De Eskamp’ in Lemele. De maandag stond in het teken van verschillende
kennismakingsspelletjes en klootschieten. De volgende dag stond sport, spel
en survival op het programma. Afsluitend was er een overheerlijke barbecue
en karaoke.

ICT

Vlotten bouwen met Transport & Logistiek
Transport & Logistiek begon de introductie met een speurtocht door de school.
De dinsdag stond in het teken van vlotten bouwen / spelletjes bij De
Oldemeijer en barbecueën bij het Regionaal Techniek Centrum (RTC). De skills
van de studenten op het gebied van samenwerking werden donderdag getest
op de hindernisbaan. Bij Total Outdoor Events werd het challenge parcours
overwonnen.
Sportieve dag met Facilitaire Dienstverlening, Horeca en
Travel, Leisure & Hospitality
De eerstejaars van Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Travel, Leisure &
Hospitality waren donderdag 8 september te vinden bij vakantiepark ‘Het
Stoetenslagh’ in Rheezerveen. De studenten vermaakten zich tijdens het
bowlen, beachvolleybal, de estafette race, vierling voetbal en stormloop op de
WipeOut-baan.

Transport
& Logistiek

Talentenjacht voor Dienstverlening niveau 2
Eerstejaars van de opleiding Dienstverlening niveau 2 gingen naar camping &
Groepsaccommodatie De Oldemeyer in Rheeze. Het kamp stond in het teken
van zeskamp, de quiz ‘Ik hou van Holland’ en de talentenjacht ‘Holland’s Got
Talent’.

Horeca,
Facilitaire Dienstverlening
Travel, Leisure & Hospitality

De studenten van de Entree-opleidingen kregen vorige week een rondleiding
door het LOC-gebouw en gingen speeddaten. Deze week waren de studenten
te vinden op vakantiepark ‘Het Stoetenslagh’ in Rheezerveen.
De Entree NT2 studenten maakten donderdag 8 september al nader kennis
met elkaar tijdens het koken in de demokeuken van het Alfa-college.

opleiding & advies 0800-8100 info@alfa-college.nl

VIJF CURSISTEN BEHALEN CERTIFICAAT
VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN
ALFA-COLLEGE HARDENBERG
HARDENBERG – Het Alfa-college in Hardenberg is
afgelopen schooljaar gestart met de cursus
Verpleegtechnische vaardigheden.
Het blijkt een succes! Vijf cursisten kregen
maandag 19 september het behaalde certificaat
uitgereikt van docent en cursusleidster Esther van
den Berg. De school voor middelbaar
beroepsonderwijs gaat op maandag 26 oktober
met een nieuwe groep van start.
Monica Fortkamp, Anja Hakkers-Mulder, Hetty
Baas, Ria Hoekman en Bernadette Gras hebben de
cursus met goed gevolg afgerond. Ze waren 20
avonden in het LOC-gebouw te vinden. De cursus is
speciaal bedoeld voor zorgverleners die zijn of haar
kennis en verpleegtechnische handelingen
uitvoeren en voor verpleegkundigen/verzorgenden
die dat een tijd niet meer hebben gedaan. De
deelnemers gingen de eerste tien weken intensief
aan de slag met thema’s als: hygiëne, vitale
functies, de zorg voor medicijnen, injecteren,
voedingssondes en zwachtelen aan de slag. In het
tweede deel stond onder andere zuurstof
toedienen, wondverzorging, katheteriseren,
medische rekenen, het verzorgen van stoma’s en
katheters centraal.
Esther van den Berg: “Het is als docent een leuke
uitdaging om aan zo’n gemêleerde groep les te
geven. Vooral de interactie tussen de deelnemers
is waardevol omdat de cursisten uit allerlei
instellingen komen en daardoor veel van elkaar
kunnen leren. Ik denk dat deze cursus een
waardevolle aanvulling is op een huidige baan of
juist om weer in het arbeidsproces te komen.”

INTERESSE?
Voor meer informatie over deze cursus kunt u
contact opnemen met Sylvia Drenthen via
sp.drenthen@alfa-college.nl. De cursus wordt
iedere maandag van 18:30 tot 21:30 uur gehouden
op het Alfa-college aan de Parkweg 1A1 in
Hardenberg. Het is ook mogelijk om alleen deel 1
of deel 2 te volgen.

VITAAL DOEN BIJEENKOMST 13
SEPTEMBER 2016
Na de kick-off bijeenkomst in
juni, werd er op 13
september een vervolg
gegeven aan de gezamenlijke
bijeenkomsten van Vitaal
DOEN. Diverse partners uit het werkveld waren
aanwezig en een aantal collega’s vanuit
verschillende teams. Hilde als projectleider startte
met een korte terugblik op de eerste bijeenkomst
en herhaalde kort een aantal kerngedachten,
gestoeld op de visie van het lectoraat;
multidisciplinair en multilevel samenwerken, al
doende leren in de praktijk en samen met het
bedrijfsleven innoveren. Dit filmpje geeft dit in
anderhalve minuut weer:
http://youtu.be/JCwcahXKwdU
Daarna werd de ‘marktplaats’ geopend. Op flapovers kon je opschrijven wat je nu of in de
toekomst denkt te kunnen halen of te kunnen
brengen (zie foto). Iedereen heeft enthousiaste
ideeën! Na de schrijfronde werd er gekeken hoe
het brengen en halen aan elkaar gekoppeld kon
worden. Er worden direct afspraken gemaakt wie
met wie contact op gaat nemen en wanneer er een
vervolg aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld een
initiatief om verzorgende-IG studenten in te zetten
bij de buurtkamers in Hardenberg. Of de
verpleegkundige studenten nieuwe technologieën
te laten uitproberen in de praktijk om vervolgens
de technische hulpmiddelen verder te verfijnen in
samenwerking met het bedrijfsleven. Prachtige
voorbeelden van co-makership!
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Je vindt er ook meer informatie over het
Lerarenregister, o.a. in een animatiefilm van 60
seconden.
Inschrijven in het huidige, vrijwillige register kan
natuurlijk nog steeds. Inmiddels hebben al ruim
60.000 leraren dat gedaan.
Bron: Nieuwsbrief Onderwijscoöperatie
september 2016

Samen met Projectbureau DOEN, Startershuis
DOEN, WijkLeerCentrum DOEN en Vitaal DOEN
bundelen we onze krachten. Wij DOEN maar wel
samen! Zo willen we samen kijken naar kansen en
mogelijkheden en waar het kan slaan we de
handen ineen. Zo ook voor de ROC-dag! Daar
zullen de vier DOEN-projecten uit Hardenberg en
de aanpak ervan worden gepresenteerd. De
workshop heet: ‘Wat wij DOEN’. We hopen jullie
daar ook te ontmoeten.

5. MBO+
MIJLPAAL VOOR LERAREN
Het wetsvoorstel Beroep
Leraar en Lerarenregister
belandt nu in de fase van de
politieke besluitvorming.
Het is aan de Tweede
Kamer om zich er op 5
oktober a.s. over uit te
spreken. Als de Tweede Kamer instemt met het
wetsvoorstel, dan is dit een flinke stap voorwaarts
voor de positionering en ontwikkeling van de
beroepsgroep.
Weten wat het wetsvoorstel voor leraren
betekent? Lees het in dit nieuwsbericht.

Daag je studenten uit om deel te nemen aan één of
meerdere modules van MBO+! Het programma
biedt mogelijkheden voor BOL en BBL studenten
van niveau 2,3 en 4. Onderstaande onderdelen zijn
in ieder geval al duidelijk!
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ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN
Op dinsdag 25 oktober, 1, 8 en 15 november 2016
wordt de cursus Algemene Ondernemers
Vaardigheden gegeven. De avonden starten om
18:30 uur en zijn rond 21:00 uur afgelopen. De
cursus vindt plaats in Kastanjehof en wordt
verzorgd door collega’s in wisselwerking met
externen.
Studenten en collega’s kunnen zich opgeven via
mboplus@alfa-college.nl

Ken je studenten die plannen hebben om in een
Spaanstalig land te gaan stage lopen of
geïnteresseerd zijn in de Spaanse taal dan mogen
zijn zich aanmelden via mboplus@alfa-college.nl.
De module start periode 2 en wordt gegeven op
maandag van 16:00 – 17:30 uur.
Alle aangeboden modules zijn ook toegankelijk
voor medewerkers van Alfa-college Hardenberg!

6. LOOPBAANCENTRUM
PROJECTEN EN INFORMATIE VANUIT
HET LBC
VSV JONGERENTEAM

ENGELS

Voor de studenten die hun niveau van Engels
willen verhogen naar niveau C1 of C2 wordt 2
periodes Anglia Engels aangeboden.
1e periode: 24 november 2016 t/m 19 januari 2017
+ 26 januari examen
2e periode: 2 maart 2017 t/m 11 mei 2017 + 18 mei
examen
De lessen worden gegeven op donderdagavond
van 16:30 – 18:00 uur. Jetty Brandsma verzorgt de
lessen.
Als studenten willen deelnemen aan de cursus
kunnen ze zich aanmelden via mboplus@alfacollege.nl. De student krijgt ter voorbereiding op
de cursus een opdracht toegezonden.

SPAANS

In samenwerking met Deltion College, Landstede
en De Groene Welle wordt het “VSV
jongerenteam” opgericht.
Het doel van het Jongerenteam is dat jongeren
bewust worden dat het behalen van een diploma
de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Wat
vervolgens betekent dat de jongeren een betere
uitgangspositie in de samenleving krijgen.
Het onderwerp schooluitval is niet een op zichzelf
staand onderwerp. De risicofactoren zijn onder
andere: schuldenproblematiek, thuissituatie,
gebrek aan motivatie en verslaving. Dit zijn
onderwerpen die door het Jongerenteam ook aan
bod komen en die worden op een laagdrempeliger
manier in een groep (klas) besproken.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle
gang, tijdens periode twee zal het Jongerenteam
op de scholen komen. Bij ons zal het team een
programma verzorgen voor de entree en de
eerstejaars dienstverlening studenten in de vorm
van een interactieve workshop met eventueel
naderhand een individuele verdieping met de
risicojongeren. Het jongerenteam zal verder
doorontwikkeld worden en dan ook breder
ingezet.

Martha Roddenhof gaat ook dit schooljaar een
basismodule (10x) Spaanse lessen verzorgen. Er is
nog ruimte in de groep!
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HET STUDIECENTRUM
Enige tijd geleden hebben jullie een mail
ontvangen om je aan te melden voor het
studiecentrum. Als je de mail gemist hebt of als het
even aan je aandacht ontschoten is, dan hieronder
nog een keer in het kort.
Het studiecentrum zal na de herfstvakantie van
start gaan op de dinsdag- en donderdagmiddag.
Studenten die moeite hebben met plannen,
organiseren of het niet voor elkaar krijgen om thuis
het schoolwerk te maken kunnen naar het
studiecentrum komen. Ze moeten zich hiervoor
aanmelden en dit loopt via de coach.
Voor sommige studenten zal dit een uitkomst zijn
om toch het diploma te halen, echter is er wel
voldoende begeleiding nodig. Lijkt het je dus leuk
om studenten te helpen en te begeleiden? Meld je
dan bij Hilde Rotmensen. Ook voor meer
informatie kun je bij haar terecht.

DE HBO-MARKT
Donderdag 27 oktober is het weer zover: de HBOmarkt gaat van start. Studenten kunnen zich
tijdens deze avond (van 19:00 uur tot 21:00 uur)
oriënteren op een HBO studie. Alle scholen in de
omgeving zullen vertegenwoordigd zijn. Ook zal
tijdens deze avond defensie aanwezig zijn. Voor
studenten die erover denken die richting op te
gaan zal het dus zeker een interessante avond
worden. Ook de eindexamenklassen havo en vwo
worden uitgenodigd via hun eigen decaan.

7. TALENTENCENTRUM
1. CE MBO
Bij het aanmelden van klassen of individuele
studenten zal er gewerkt worden met een nieuw
aanmeldformulier. Deze zullen jullie digitaal
ontvangen als een klas opgeroepen kan worden
voor het examen. Hiervoor maken we gebruik van
het bouwstenenschema. Dit schema zal op Actie
komen te staan onder de map Centrale Examens.

Verder zal het aanmeldformulier op Actie komen
te staan, zodat jullie deze daar ook kunnen vinden.
Het formulier is zo ontwikkeld dat de meeste
gegevens in te vullen zijn door het selecteren van
de gegevens, het aankruisen van keuzerondjes of
het invullen van bepaalde velden. Let daarbij op
dat het invullen van je naam geldt als
ondertekening van het formulier!
Wanneer nog niet helemaal duidelijk is wanneer de
examenperiodes precies zijn en/of welke vakken
geëxamineerd worden, kijk dan op de volgende
website:
https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/afna
meperiodes/2016-2017. Je kunt de
afnameperiodes vinden onder het kopje:
‘’aangewezen afnameperiodes’’.

2. FIT FOR LIFE
Bewegen en sporten is leuk en gezond! Je wordt er
fit van en blijft vitaal. In het schooljaar 2016-2017
hebben alle eerstejaars studenten van het Alfacollege een beweeg- en sportaanbod op hun
rooster. Dit aanbod blijft bestaan uit verschillende
activiteiten die allemaal te maken hebben met
bewegen, sport en leefstijl. Zo bieden wij
studenten onder andere een leefstijltest, een
sportdag en andere vormen van
bewegingsonderwijs aan. Hierbij kun je denken aan
buitensport, diverse sporten in een gymzaal,
alsmede lessen bij een sportschool. In leerjaar 1
hebben de studenten 2 periodes sport en in
leerjaar 2 hebben zij 1 periode sport. Eindejaars
groepen krijgen in het laatste jaar lessen over
voeding. Hier worden de studenten bewust van
gezonde voeding, maar gaan zij ook daadwerkelijk
in de keuken aan de slag.
Naast het programma in de lessen hebben
studenten ook de mogelijkheid om namens het
Alfa-college deel te nemen aan diverse
Nederlandse Kampioenschappen voor mbostudenten. Dit jaar hebben studenten van Alfacollege Hardenberg mee gedaan aan het NK MBO
zaalvoetbal en veldvoetbal. Het zou toch erg leuk
zijn als wij volgend jaar hier van tevoren voor gaan
trainen en nogmaals een topteam mee laten doen
aan een Nederlands Kampioenschap voor mbostudenten.
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Onlangs is er een aanvraag gedaan voor het
Gezonde school vignet Voeding. Met dit vignet
tonen we aan dat wij bewust bezig zijn met een
gezonde lifestyle voor onze deelnemers.

8. NIEUWE
MEDEWERKERS

Een Gezonde School werkt met de Gezonde
School-aanpak. Dit betekent dat door de hele
school op minimaal één gezondheidsthema
aandacht is voor gezondheid en een gezonde
leefstijl van kinderen en studenten; in de lesstof, in
de schoolomgeving, in de zorgstructuur van de
school en in het beleid. Door op deze manier aan
gezondheid te werken wordt de kans op
effectiviteit vergroot. Een school bepaalt zelf aan
welk thema zij extra aandacht besteedt.
Voorbeelden van thema’s zijn voeding, bewegen
en sport of rook-, alcohol- en drugspreventie.

SUSANNE VALK

Om een vignet Gezonde School te behalen moet
een school voldoen aan een aantal criteria. Door
een aanvraag in te dienen legt de school haar
resultaten voor aan externe deskundigen, zoals
een voedings- of beweegspecialist. Bij een
positieve beoordeling mag de school zich drie jaar
lang Gezonde School noemen. In periode 1 zal de
ingevulde aanvraag worden ingediend. Het zou
mooi zijn als wij dit vignet behalen.

In oktober 2015 kwam ik het Alfa-college binnen
als stagiaire. Ik deed destijds de 1-jarige cursus
docent NT-2 in de volwasseneneducatie en heb
mijn praktijkuren op het Alfa-college mogen doen.

De sportlessen worden in periode 1 verzorgd door
Lonneke Verhage en Wietske Heida bij de
Kastanjehof, Bodytrend en ProfitGym.
Ook dit jaar kunnen de studenten gebruik maken
van fietsen. De student kan middels een
legitimatiebewijs een fiets lenen. Het is echter wel
van belang dat de fiets gelijk weer teruggebracht
wordt in verband met de volgende groep die weer
gaat sporten.

Mijn naam is Susanne Valk en ik
ben dit cursusjaar begonnen als
instructeur bij de afdeling
inburgering. Ik ben 25 jaar en
kom uit Den Ham, Overijssel. Ik
heb HBO bedrijfskunde gedaan
aan de CAH in Dronten en heb
toen besloten dat ik me vrijwillig in wilde zetten
voor de vluchtelingen in Nederland door in de klas
te assisteren bij de Nederlandse les.

Ik heb tijdens dat jaar erg veel geleerd en veel hulp
gekregen van het leuke team. Ik ben dan ook erg
blij dat ik nu collega mag zeggen tegen de mensen
die mij tijdens mijn stage zo goed hebben
geholpen.
Tijdens mijn werk ben ik vooral bezig met het
geven van leuke en effectieve lessen, zodat onze
inburgeraars zich goed in de Nederlandse
maatschappij kunnen redden en uiteindelijk
natuurlijk ook dat belangrijke inburgeringsexamen
halen.
Buiten mijn werk houd ik mij bezig met het maken
van creatieve dingen. Ik vind het erg leuk om te
haken en af en toe iets decoratiefs te beschilderen.
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MARJAN VAN DEN BERG

Ik ben Marjan van den Berg, ik woon in
Hardenberg, ik ben getrouwd met Martin (ex-Alfaleraar Hoogeveen, voor wie me nog wat preciezer
wil plaatsen) en wij hebben drie zonen, één
schoondochter en één schoondochter-to-be.
In september ben ik op het Alfa-college in
Hardenberg begonnen als docent Nederlands
(NT2). Hiervoor was ik jarenlang docent
Nederlands (‘gewoon’ en NT1/NT2) bij ROC van
Twente (Almelo, Hengelo enz.) en het laatste
halfjaar werkte ik in Zwolle (ISK Landstede). Ik geef
nu in Hardenberg Nederlands en KNM in twee
groepen. Tijdens en naast de lessen ga ik ook
opdrachten voor m’n LIO-stage uitvoeren en in
februari wil ik afgestudeerd zijn. Daarvoor moet ik
nog een afstudeeronderzoek doen en een project
opzetten voor vakwerk literatuur. Als alles volgens
planning verloopt, ben ik per februari bevoegd
tweedegraads docent Nederlands.
Vanwege de combinatie gezin, werk en studie, is er
op dit moment niet zo veel tijd voor hobby’s, maar
na de studie zal er weer tijd zijn voor o.a. vrij (!)
lezen, krakercompetities en wandelen. Komend
februari hebben man en kinderen zich vier
studiejaren lang zonder mij moeten redden, dus
die zullen dan wel snakken naar wat meer
aandacht. Mijn bredere sociale netwerk kan tegen
die tijd ook wel een upgrade gebruiken.  Dus na
mijn diplomering hoef ik me niet te vervelen.
Het bevalt tot nu toe heel goed binnen het team in
Hardenberg. En de korte woon-werkafstand is fantas-tisch!

MARINKA ESPELDOORN

Hallo allemaal,
Ik ben Marinka Espeldoorn, ben 23 jaar en woon in
Hardenberg.
Een aantal van jullie zal mij misschien kennen. Ik
heb vorig jaar namelijk hier op school stage
gelopen bij de opleiding HZW.
Ik heb Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gestudeerd en heb daarna, afgelopen juni, mijn
diploma ‘Docent Omgangskunde 2egraads’
behaald.
Ik ben werkzaam bij de opleiding ICT. Ik vervang op
dit moment Ninja Pillen tijdens haar
zwangerschapsverlof.
Naast het werk hier, hou ik er van om in de horeca
te werken. Dit doe ik bij Theater de Voorveghter in
Hardenberg. Daarnaast hou ik van sporten en doe
ik in het weekend graag leuke dingen met mijn
vriend of vriendinnen.
Groetjes, Marinka

MARLOES BAKKER
Hallo! Ik ben Marloes Bakker, 23 jaar en woon
samen met mijn vriend in Groningen. Ik loop graag
hard en doe aan wielrennen en mountainbike met
mijn vriend. Verder vind ik het leuk om te winkelen
en naar de bios te gaan. Ik heb orthopedagogiek
aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en
ben inmiddels begonnen aan mijn tweede master
klinische neuropsychologie. Voor mijn master
orthopedagogiek heb ik stage gelopen bij het Alfacollege Hoogeveen, waar ik ben gebleven om
werkervaring op te doen. Daarna ben ik als
vervanger voor Karin Korte naar Hardenberg
gekomen.
Ik ben hier ongeveer een maand aan het werk en
kan ik zeggen dat ik het erg naar mijn zin heb!
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Helaas duurt het niet lang meer voordat ik vertrek,
dus zou ik meteen ook iedereen willen bedanken
voor de plezierige samenwerking!

LISANNE SINGER
Ik ben Lisanne Singer en ik geef sinds dit schooljaar
juridische vakken binnen de opleiding juridischadministratief dienstverlener. Ik ben getrouwd en
woon samen met mijn man in het Duitse Twist vlak
over de grens bij Nieuw-Schoonebeek. Ik
onderneem graag dingen samen met mijn familie
en vrienden. Mijn hobby’s zijn lezen en het maken
van mooie reizen. Ik heb erg veel zin in dit
schooljaar en ik hoop veel mooie en leerzame
ervaringen op te doen.

NIEUWSBRIEF LOC+
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LOC+ HARDENBERG
INTERNE NIEUWSBRIEF
IN DEZE UITGAVE
Beste ‘medebewoners’ van het LOC.
Mag ik mij even aan u voorstellen?
Ik ben Jorien van ’t Zand- Kroon, vanaf aanstaande maandag 36 jaren jong, gelukkig
getrouwd en woonachtig in Dedemsvaart. Ik
ben trotse moeder van Huub (5) en Susan (3).
Sinds afgelopen maandag ben ik werkzaam
als marketing communicatie medewerker voor het LOC+, Bibliotheek
Hardenberg én Cultuurkoepel Vechtdal. Ook zal ik mij bezig gaan houden
met het organiseren van activiteiten voor zowel Bibliotheek Hardenberg
als Cultuurkoepel Vechtdal. Jullie kunnen mij treffen op de maandag,
dinsdag en donderdag bij de kantoren van de bibliotheek.
Het lijkt mij een mooie uitdaging om de organisaties waarvoor ik ga werken, nóg beter op de kaart te zetten in Hardenberg en omgeving!
Daarnaast zou het geweldig zijn om (nog) meer verbindingen te leggen
tussen de diverse organisaties binnen het LOC en (nog) meer samen naar
buiten te treden. Ik denk dat hier veel kansen liggen voor het LOC Hardenberg.

Even voorstellen

Maand van de grafiek
HardenbergArt

Ik hoop u graag een keer te ontmoeten óf kom eens een keertje buurten!
Hartelijke groet,
Jorien van ’t Zand

Volgt u het LOC+ al op
facebook en twitter?

LOC+ Nieuwsbrief

Terugblik opening expositie
MAAND VAN DE GRAFIEK
LOC Hardenberg
Maand van de Grafiek bij HardenbergArt
Afgelopen zaterdag is de expositie “Tuinfluiters” geopend bij HardenbergArt in het LOC Hardenberg.
Grafisch kunstenares Lenneke Saraber gaf zelf een toelichting op haar werk, de linosnede-techniek, waarbij er
geanimeerd met het publiek werd gesproken over de
mogelijkheden en moeilijkheden van deze hoogdruktechniek. Hoogdruk, omdat de drukinkt op de hoge gedeelten van de linoplaat hecht.
Alles wat wordt weggesneden is ook echt weg!
Het meest interessant is de meerkleurendruk: hiervoor
snijdt zij, na het gewenste aantal afdrukken ( oplage) te
hebben gemaakt, nieuwe vormen weg en drukt de plaat
met een andere kleur over de eerste versie heen: reductie-techniek.
Lenneke Saraber exposeert in deze periode behalve bij
HardenbergArt ook in Enschede, Rijssen en Scherpenzeel. Zij is inmiddels 25 jaar actief als professioneel grafisch kunstenaar.
Een aantal bezoekers maakte van de gelegenheid gebruik om zelf een linosnede te maken en af te drukken.
Schijven voor Bedrijven
Altijd weer een verrassend proces met mooie resultaten!
Gistermiddag is er op de regionale omroep NOOS aanIn heel Nederland zijn exposities van grafische kunst te dacht besteedt aan het LOC in het programma Schijven
voor Bedrijven gepresenteerd door dhr. Gertjan Hoekbezoeken. Haalt u de gratis INFO KRANT bij Hardenman. Als je denkt. jammer dat ik het gemist heb, is er
bergArt of kijk op www.maandvandegrafiek.nl
komende maandag nog een gelegenheid want dan
Expositie TUINFLUITERS: t/m 5 november bij Hardenwordt het programma herhaald van 15:00 - 18:00 uur.
bergArt, LOC, Parkweg 1A4 Hardenberg.
Radio NOOS is op de ether te beluisteren op FM 107.0
Gratis entree: ma. t/m vr. 14.00 tot 17.00 uur.
MHz
Za. 11.00 tot 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Vind ons leuk op Facebook

Hein Dekker
LOC+ Hardenberg

en volg ons op Twitter!

@LOC_Hardenberg

