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Emaus College

Nieuwsbrief
Voorwoord
Beste lezer,

Belangrijke data

We hebben net een paar mooie zomerse dagen achter de
rug en komende week begint de meivakantie. Tijd voor
weer een nieuwe nieuwsbrief met leuke, afwisselende informatie.
Onze leerlingen zijn onder andere zeer actief geweest tijdens de nationale sportweek en ook bij de arbeidsafdelingen was er volop activiteit. In deze nieuwsbrief staat dit uitgebreid beschreven.
Wij wensen jullie veel leesplezier en een fijne vakantie!
Team Emaus College

Mondzorgonderzoek
Mondzorgonderzoek op het Emaus College
Op 16, 17 en 18 januari is er een tandartsbus bij ons op
school geweest. De tandartsbus kwam voor een heel groot
landelijk onderzoek. In dit onderzoek gaat het over de mondzorg van jongeren van gemiddeld 17 jaar in Nederland. Alle
leerlingen van 16, 17 en 18 jaar mochten aangeven of ze het
leuk vonden om deel te nemen aan dit onderzoek. Wat wij
heel bijzonder vonden is dat ruim 50 leerlingen van onze
school (leerlingen van ouder dan 16 jaar) hieraan mee wilden
doen.

De leerlingen die meededen moesten in de tandartsbus een
vragenlijst invullen. Er werd ze van alles gevraagd in de vragenlijst over tandenpoetsen, snoepen, roken etc. Daarna
moesten ze in de tandarts stoel gaan liggen en werd er gekeken naar hoe goed hun tanden eruit zagen. De tandartsen
gingen niet behandelen, alleen even kijken. Na het kijken
moesten de leerlingen hun handtekening zetten om aan te
geven dat ze mee deden met een landelijk onderzoek en dat
de vragenlijsten en hun gebitsgegevens anoniem gebruikt
mochten worden. En als bedankje voor hun geweldige inzet
kregen de leerlingen een bol.com bon!
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14 t/m 18 mei

IVIO examens

maandag 21 mei

2e Pinksterdag

donderdag 14 en vrijdag
15 juni

Studiedagen

woensdag 20 juni

Audit CIIO certificering

woensdag 4 juli

Atletiekdag

woensdag 11 juli

Zomerfeest

16 juli t/m 24 augustus

Zomervakantie

maandag 27 augustus

1e.Schooldag

Als school zijn wij trots op hoe de leerlingen met
het onderzoek mee hebben gedaan. De tandartsen gaven aan dat ze verbaasd en blij waren omdat de leerlingen zo goed meewerkten en zo beleefd waren. Ze waren zelfs zo enthousiast dat
ons gevraagd is of er leerlingen zijn die het leuk
vinden om een keer mee te denken in het verminderen van snoepgedrag en het verbeteren van
tandenpoetsen onder jongeren in Nederland.
Kortom, het was een mooie, nieuwe en zinvolle
ervaring.

In de meivakantie veranderen alle mailadressen
naar @shlonderwijs.nl
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De Highlandgames

Verkeersdag

Op dinsdag 20 maart mochten de onderbouw klassen deelnemen aan de Highlandgames. De volgende klassen waren
allemaal van de partij: de Opstap, de
Brug, de Stuga, de Houten Ballon, Marcel, Martijn, Arjan, Mark, Lisanne en Gerwin. De klassen gingen de strijd aan met
elkaar om een beker te kunnen bemachtigen. Dit ging
er heel fanatiek maar ook zeer sportief aan toe! De
volgende onderdelen kwamen aan de bod: steen stoten, busje duwen, zandzak omhoog werpen, houtblokken estafette en touwtrekken. Dit jaar ging het heel
gelijk op, maar uiteindelijk kon er maar één team de
winnaar zijn. Er waren drie klassen die evenveel punten haalden en op de derde plek eindigden, dit waren
de Opstap, de Stuga en de klas van Marcel. Op de
tweede plek met maar twee punten achter de nummer
een eindigde de klas van Arjan. De grote winnaar van
deze Highlandgames was de klas van Martijn! Ze wisten alle onderdelen te winnen en daarmee de beker te
bemachtigen!

14 maart al voor 8 uur ‘s ochtends was het team van
fiets 4 save al bezig met het klaarzetten van de stoelen
en toneelspullen in de Rolo. Het was nog vroeg en de
drie spelers waren best zenuwachtig….”Zouden de
leerlingen van het Emaus College de voorstelling wel
leuk vinden? ”Zouden de leerlingen van deze school er
wel genoeg van opsteken?” Het was wel duidelijk dat
de spelers het erg belangrijk vonden dat er met plezier
gekeken zou worden, maar dat het ook de bedoeling
was dat je leert om veilig gedrag te vertonen in het verkeer.
Gelukkig begon al snel de eerste ronde. Alle leerlingen
hadden lol om de grappen van de hoofdrolspeler in het
toneelstuk. Aan het einde van de voorstelling gingen de
handen op elkaar en toen waren de zenuwen van de
spelers weg. Het ging wel lukken op het Emaus College, zeiden ze!

In de klas werd nog nagepraat over de voorstelling.
Zelfs in de middag kon je nog enkele zinnen van de
hoofdrolspeler horen in de wandelgangen…..
Op woensdag 11april mochten de bovenbouw klassen
gaan strijden om de beker tijdens de Highlandgames.
De volgende klassen deden allemaal mee: Micha, Kevin, Carola/Miranda, Marlies, Stephan en Jos/Karlijn.
De klassen namen het eerst tegen elkaar op tijdens
het steenstoten, zandzak werpen, busje duwen en de
houtblokken estafette. Ook bij de bovenbouw ging het
er zowel fanatiek als sportief aan toe, het was heel
gezellig! De top vier van deze ochtend zaten heel dicht
bij elkaar en er zat telkens maar één puntje tussen.
Maar ook hier kon er maar een klas de beste zijn. De
klas van Jos/Karlijn, die pas net bij elkaar zitten, werden heel knap tweede met maar één puntje achterstand op de winnaar van deze ochtend. De winnaars
van deze ochtend wisten zowel het touwtrekken als de
andere onderdelen te winnen en daarmee twee bekers
binnen te slepen, dit was de klas van Carola/Miranda.
We hebben weer van jullie genoten, het was heel erg
gezellig beide ochtenden. Heel erg bedankt voor jullie
deelname!!

Op woensdag 21 maart stond de bus van de ANWB
weer, net als vorig jaar achter de school. 5 klassen hebben die dag weer lessen gevolgd in de met graffiti versierde bus. Je kon simulatie- scooter rijden, je kon een
quiz doen, je leerde over de dodehoek van vrachtwagens en je kon vragen stellen aan de mensen van de
ANWB. Het was een leuke en zinvolle dag!

De gymsectie.
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In de meivakantie veranderen alle mailadressen
naar @shlonderwijs.nl
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Een gezonde school
Samen met de GGD in Warnsveld zijn wij gestart.
Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om
aan gezondheid te werken:

Laten we even 3 jaar teruggaan!!
Stoppen met roken:
Drie jaar geleden hadden wij als
schoolregel dat leerlingen boven
16 jaar in de pauzes mochten roken op school. Omdat wij wisten
dat alle scholen vanaf het schooljaar 2020 verplicht rookvrij zouden
moeten zijn, hebben wij direct actie
ondernomen.
Wij hebben samen met Tactus een traject samengesteld:“Op weg naar een rookvrije generatie” In dat plan hebben wij regels opgeschreven die wij met de leerlingen hebben doorgesproken.
Wij wilden de overgang van roken naar niet-roken niet te
abrupt doen, maar de leerlingen mee nemen in het proces.
Wij hebben het eerste schooljaar(2016-2017) afgesproken
dat alleen leerlingen boven de 17 jaar in de pauzes mochten roken in de daarvoor ingerichte rookzones. Een rookzone was een vak van 2 bij 2 meter op het schoolplein.
Het was geweldig om te zien hoe de leerlingen hieraan
meewerkten. Bovendien moesten de leerlingen die nog
geen 17 jaar waren op een houtje bijten. Dit deden zij uitstekend.
Vanaf dit schooljaar is het
verboden voor iedereen
om te roken op school en
(interne)stage. Wij kunnen
de leerlingen een groot
compliment maken. Wij zijn
apetrots hoe zij hebben meegewerkt aan dit noodzakelijke,
maar voor rokers een zware traject. Dat blijkt ook uit de
evaluatie die net geweest is. Op school gaat het goed. Tijdens de vrije momenten is de verleiding voor zowel jongeren als personeel nog wel groot.
Gezonde school:
Het Emaus College is dit jaar gestart met het Project Gezonde School. Wij hebben ingezet op het thema: Sport en
Bewegen. Het onderwijs maakt deel uit van de samenleving
en bereidt leerlingen voor op participatie in de samenleving.
De aandacht vanuit de politiek en de maatschappij voor
een gezonde leefstijl neemt al jaren sterk toe. Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de leerlingen, nu en in de
toekomst, vormt een belangrijke maatschappelijke opdracht
voor het onderwijs. Een gezonde leefstijl draagt immers bij
aan het goed doorlopen van de schoolcarrière, een goede
start van het werkend leven en het bereiken van gezondheidswinst.
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Wij krijgen beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van leerlingen en kiezen
op basis daarvan activiteiten die passen bij de
school en de leerlingen.



Wij werken structureel en integraal aan een
gezondheidsthema, om ook op lange termijn
effecten te bereiken. Wij bereiken het meeste
effect als wij het gekozen thema uitwerken op
de vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Wij (en met name de sportsectie) hebben het hele
schooljaar gewerkt aan voorwaarden waar je als
school aan moet voldoen willen we in aanmerking
komen voor het vignet. De financiële bijdrage die
daar aan verbonden is, kunnen we spenderen aan
sportactiviteiten. Onze leerlingen hebben op de metaalafdeling voetbaldoeltjes in elkaar gelast en geverfd. Voorzichtig zijn onze leerlingen gestart met
een voetbalspelletje op het schoolplein. Van de Ambelt uit Nunspeet kregen wij een klimrek en 2 schommels.
In de pauze zijn leerlingen nu actief bezig; leerlingen
zijn aan het voetballen, touwtje aan het springen, aan
het tafeltennissen, schommelen en klimmen.
En, onderbouw, bovenbouw, jongens en meisjes,
zelfs leraren spelen allemaal door elkaar en met elkaar. Schitterend om te zien dat onze leerlingen zoveel plezier met elkaar beleven.
En er volgt meer! Wij zijn nu bezig om te kijken hoe
we het schoolplein nog aantrekkelijker kunnen maken
voor onze leerlingen. Binnenkort staat er al een basket op het schoolplein. We zullen zeker het bedrag
wat wij mogen ontvangen in Sport en Bewegen steken zodat onze leerlingen meer bewegen, plezier
hebben en daar uiteindelijk gelukkiger en gezonder
van worden.

In de meivakantie veranderen alle mailadressen
naar @shlonderwijs.nl
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Techniek
Met trots vertel ik jullie iets over mijn vak.
Ik houd van techniek en vind het ook altijd leuk om nieuwe trends te volgen. Heb je de belevingswereld en interesse van de leerlingen te pakken, dan heb je al de helft van de inzet. De werkstukken variëren van de loombandjes, naar de paracord armbanden tot de handmade gitaren. En natuurlijk is
mijn eigen enthousiasme voor een bepaalde activiteit niet uit te vlakken. De vraag is: is mijn werk mijn
hobby of heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt?
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesse en belevingswereld van de leerling, ben ik een aantal jaren geleden overgestapt van klassikale lessen naar het maken van passende individuele werkstukken. Dit mede naar aanleiding van een afstudeerscriptie van een collega ‘Aangeleerde hulpeloosheid’.
Op dit moment staat bij veel leerlingen muziek hoog op ‘t interesselijstje. Vandaar dat het idee bij mij
ontstond om handmade gitaren te fabriceren. Deze variëren van Canjo’s met een snaar tot elektrisch
versterkte spade.
Muziek is een prachtig middel om te leren en door het maken van deze gitaren lever ik hier een bijdrage aan.
Wim Kuipers

Kwekerij Groot Emaus
Kwekerij Groot Emaus; een zeer bekende arbeidsafdeling binnen Emaus College waar gemiddeld zo’n acht jongeren heel de dag intensief getraind worden. Maar wat houdt die training precies in? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op die kwekerij? Benieuwd naar de antwoorden? Lees dan gauw verder!

Waar worden jongeren voor getraind?
Jongeren worden getraind voor een zinvolle plek op de arbeidsmarkt. Tijdens deze training staan bepaalde zaken
als omgang met begeleiding, collega’s, klanten, veiligheid, regels op werkvloer, de kwaliteitsnorm, gereedschapsleer
centraal. Daarnaast houden we rekening met de interesse en de motivatie van leerling.
De jongeren die op de kwekerij werken en getraind worden, kunnen in aanmerking komen voor een buitenstage
naar de plantsoenafdeling. Ze kunnen hier in aanmerking komen voor de opleiding Assistent-Groen of de opleiding
VCA.
Wat gebeurt er op de kwekerij?
De jongeren hebben verschillende werkzaamheden die ze uitvoeren, waarbij hun eigen ontwikkeling centraal staat.
Deze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het stekken en daarna op laten groeien van planten (Heesterssoorten in dit geval). Tevens wordt er ook een groot assortiment zomerplanten gekweekt. Dit betreft de Surfinia’s,
Geraniums, Portulaca en nog vele andere mooie plantensoorten.
In het najaar beginnen we ook met het kweken van de violen. De jongeren moeten hiervoor de potjes vullen met
aarde, daarna de plantjes in potten, ze vervolgens uitzetten en verzorgen. Dit doen ze door ze te voorzien van voeding en water.
Voor wie kweken wij?
Bij de kwekerij hebben we verschillende afnemers die onze producten maar al te graag af willen nemen. Zo leveren
we bijvoorbeeld aan tuincentra in de omgeving, maar weten ook de particulieren - vanwege ons grote assortiment de weg naar de kas goed te vinden!
Alles wat we doen in de Kwekerij wordt met één gezamenlijk doel gedaan, namelijk: jongeren een goede opleiding geven en bewust maken van het begin en het eindresultaat.
Al met al biedt de kwekerij de jongeren een complete opleiding waar ze hun voordeel in
de toekomst mee kunnen doen.
Henk Beijen
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Nieuws vanuit de MR

De MR van het Emaus College heeft als taak om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school
door mee te denken en te beslissen over allerhande zaken. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders/
verzorgers vertegenwoordigd. Gemiddeld 7 keer per jaar komt de MR samen.
Om de MR meer draagkracht te geven, zijn wij op zoek naar enthousiaste, betrokken personeelsleden die zich
voor een bepaalde periode willen inzetten voor de MR. Je krijgt dan de gelegenheid om met de organisatie mee
te denken en te beslissen.
Wij verwelkomen als MR ook graag enthousiaste, betrokken ouders/verzorgers die het leuk vinden om nauwer
betrokken te zijn bij de school. Voor ouders/verzorgers die deelnemen aan de MR is een kleine vergoeding beschikbaar gesteld. Deze vergoeding ontvangt u per keer dat u aanwezig bent bij de vergadering van de MR.
Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen wij zowel ouders/verzorgers als personeelsleden van harte uit om contact
op te nemen met de voorzitter van de MR!
dhartemink@shlonderwijs.nl

Vakantierooster
Vakantierooster 2018-2019
1e schooldag

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Mei/Paasvakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober 2018
maandag 24 december 2018
maandag 25 februari 2019
maandag 22 april 2019
donderdag 30 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli 2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag 26 oktober 2018
vrijdag 4 januari 2019
vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 3 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019

t/m

vrijdag 30 augustus 2019

De studiedagen en vrije dagen worden nog ingeroosterd.
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In de meivakantie veranderen alle mailadressen
naar @shlonderwijs.nl
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Nationale sportweek 2018
In de week van 23 t/m 26 april stond het Emaus College in het teken van ‘sporten’.
Ook wel de nationale sportweek genoemd. De nationale sportweek is een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe
sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven.
Ook dit jaar hadden wij weer een hoop mooie workshops op het programma staan voor onze leerlingen. Met o.a.
paardrijden, rolstoelbasketbal, voetbal, midgetgolf, bootcamp, skiën, bubbelvoetbal, rugby, boksen, het klimbos,
dans, crossfit en atletiek.
De leerlingen hebben hard gesport, gezweet, veel gelachen met elkaar, angsten overwonnen, grenzen weten te verleggen.. met één woord het was weer een fantastische week. Mooi om te zien dat de leerlingen zo aan het genieten
zijn.
Wij hebben nu al zin in de volgende editie!

In de meivakantie veranderen alle mailadressen
naar @shlonderwijs.nl
De gymsectie

Afscheid Aad Pors
Na een dienstverband van ruim 10 jaar, heeft onze conciërge Aad Pors donderdag 26
april afscheid genomen van het Emaus College. De gehele dag stond in het teken van
“verzonnen reparaties/klussen” in de verschillende klassen, zodat alle leerlingen afscheid konden nemen van Aad.
Aad was niet alleen een steun en toeverlaat voor de leerkrachten, ook voor de leerlingen was Aad een rots in de branding. Geen vraag was teveel en als het niet kon dan
kon het niet.
Aangezien deze nieuwsbrief juist op deze dag de deur uit moet, kunnen we geen volledig verslag doen van het afscheid van Aad. We komen hier in de volgende nieuwsbrief
op terug.
Wij, het team en de leerlingen van het Emaus College, bedanken Aad voor de meer
dan prettige samenwerking.
Geniet van je welverdiende “vrije tijd”.
Het team en leerlingen van het Emaus College
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