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De zomervakantie staat voor de deur! Tijd om te chillen, relaxen of veel werken. Mis-
schien tel je wel de dagen af tot de school weer kan beginnen. Wat je ook doet: deze 
schoolkrant kan met je mee!

Zo’n zomervakantie geeft altijd een dubbel gevoel voor docenten. Aan de ene kant 
is het heerlijk dat het schooljaar erop zit en we met vakantie kunnen. Aan de andere 
kant betekent het ook dat we weer afscheid moeten nemen van een groep leerlingen 
die klaar is op school. Een groep waar we meestal veel mee beleefd en gedeeld hebben 
in de tijd die ze hier op school zaten. Zelf vinden de leerlingen het trouwens meestal 
helemaal niet zo erg om klaar te zijn: ze willen verder en op naar de volgende stap in 
hun leven – en zo hoort het! Verderop in deze schoolkrant zie je hoe we ze nog even in 
het zonnetje zetten. 

Vanaf nu kun je elke editie lezen en zien wat er op het Roermonds Arbeids Practicum 
gebeurt. Het RAP krijgt namelijk zijn eigen rubriek waarin we de belevenissen 
en avonturen kunnen volgen. En dat zijn er heel wat! Natuurlijk lees je ook weer 
adviezen van Dokter Love, veel nieuwe Wist-je-datjes, acties en activiteiten in Show 
onze PrO en interviews. En vergeet niet dat de schoolkrant ook online te lezen is op 
www.praktijkonderwijsroermond.nl! 

Afscheid nemen bestaat niet, zeggen ze. Dus we zien alle schoolverlaters hopelijk in 
de toekomst nog eens terug en alle andere leerlingen in september weer! 

Geniet van jullie vakantie!
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Hoe fix je een meid die nog niet weet dat je haar leuk vindt?

Hoe kan ik het beste de verkering uitmaken?

Hoe zeg je tegen je ouders dat je een vriendje/vriendin hebt?

Dr. 
Love

geeft advies...

?

Stuur al je vragen naar Dokter Love! 

Het is altijd spannend om iemand te laten weten dat je hem of haar leuk vindt! 
Niemand wil afgewezen worden. Toch is het ‘t beste om het gewoon te vertellen. 
Dan weet je daarna waar je aan toe bent. Als ze jou ook leuk vindt, kunnen jullie iets 
afspreken; bijvoorbeeld samen naar de bioscoop of naar McDonald’s. Als de liefde 
helaas niet wederzijds blijkt te zijn, is het in elk geval wel duidelijk en kun jij verder! 

Een verkering uitmaken is nooit leuk. Wat je het beste kunt doen is samen af-
spreken op een rustige plek waar jullie goed kunnen praten. Leg uit wat je voelt 
en waarom je het wilt uitmaken, zo kan hij/zij jou goed begrijpen. Probeer aan 
te geven dat je hierna ook gewoon vrienden wilt blijven, dit geeft jezelf en de 
ander rust. Doe je best om niet met ruzie uit elkaar te gaan en wat je ook doet, 
maak het niet online uit! Succes!

Veel jongeren schamen zich om met hun 
ouders te praten over verliefdheid en ver-
keringen. Toch is het belangrijk dat je dit 
doet. Je kunt bijvoorbeeld een foto van hem/
haar laten zien om het gesprek te beginnen. 
Je ouders zullen meteen vragen wie dat is 
en dat is een mooi moment om te vertellen 
dat je verkering hebt. Het zal zeker awkward 
aanvoelen, maar daarna gaat er wel een last 
van je schouder af. Je ouders zullen je vragen 
stellen en ook advies geven. Hoor dit aan 
en geef antwoorden op de vragen, zodat je 
ouders ook op de hoogte zijn. Hierna zal het 
‘normaal’ aanvoelen om daarover te praten..

Er is een jongen en hij stuurde mij een foto zonder shirt aan. 

Wat moet ik hiermee doen?

Vooral niet de foto doorsturen naar anderen! Verwijder de foto en vraag aan 
hem waarom hij de foto stuurt? Misschien vindt hij je wel leuk en is dit zijn ma-
nier om dat te laten zien. Mocht hij dit vaker doen en je voelt je hier niet prettig 
bij, moet je dit ook zeker zeggen! Als hij niet stopt, kun je hem blokkeren

Heb jij ook een vraag voor Dokter Love? Stuur een DM naar de schoolinsta 
(@proroermond), mail juf Naima of juf Adri óf stop een briefje in ons postvak.

Alle vragen worden anoniem behandeld! 

?

?
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Wie ben je en waar loop je stage?
Ik ben Angélica en ik loop stage bij Burger King in het RetailPark 
in Roermond. 

Wat zi jn je werkdagen en –tijden?

Ik loop stage op dinsdag en vrijdag van 10.00u tot 16.00u. 

Wat zi jn je werkzaamheden?
Ik moet broodjes maken zoals de Whopper. Ook pak ik snacks in, bijvoorbeeld kipnuggets. Soms moet ik 
ook de afwas doen en preppen. Preppen is het bijvullen van ingrediënten zoals uien, tomaten, ketchup, 
noem maar op. Voor de uien en de tomaten hebben we een apparaat dat ze snijdt. Als ze gesneden zijn, 
moet ik ze in bakken doen.

Hoe zi jn je collega’s?

Mijn collega’s zijn leuk, gezellig en grappig. Vooral één collega maakt er een feestje van, daar moet ik altijd 
mee lachen.

Wat maakt deze stage zo leuk?

Het is er heel gezellig. Er hangt een hele goede sfeer. De werkzaamheden zijn leuk en afwisselend. Ik ben 
heel goed opgenomen in het team. Het is een topteam.

Stage is een heel belangrijk onderdeel bi j 

ons op school. Op stage leer je wat een 

profess ionele werkhouding is en breng je d ingen 

die je op school leert in de praktijk. Niet alti jd 

makkeli jk, maar wel leuk! D it keer vertellen 

Angélica en Ceylan meer over hun stage.  
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Ik ben heel goed opgenomen 
in het team. 
Het is een topteam

Wie ben je en waar loop je stage?

Ik ben Ceylan en ik loop stage bij PostNL depot in Venlo.

Wat zi jn je werkdagen en –tijden? 

Ik loop stage op woensdag en ik heb wisselende werktijden. De 
ene week loop ik stage van 07.00 uur tot 13.00 uur en de andere 
week van 15:00 uur tot 23.00 uur. Ik vind de avonddienst het 
leukst om te doen.

Wat zi jn je werkzaamheden? 

Ik help de chauffeurs met de voorbereidende taken. Voordat de 
chauffeur op pad gaat, heeft de chauffeur een checklist. Ik help 
de chauffeurs om rij-klaar te zijn, bijvoorbeeld zoekgeraakte 
pakketten opsporen, de niet gescande pakketten laten scannen 
en de routes met adressen laten uitprinten. 

Hoe zi jn je collega’s? 

Heel vriendelijk en ik kan veel van ze leren. Zij geven 
mij vertrouwen en laten mij taken ook zelfstandig 
uitvoeren. Hierdoor heb ik ook meer zelfvertrouwen 
om mijn werk te doen.

Wat maakt deze stage zo leuk? 
Ik heb elke dag een andere uitdaging en niet elke dag 
is hetzelfde. Ik vind het erg uitdagend om onder druk 
te presteren. Ik vind van mijzelf dat ik onder druk het 
beste presteer.
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 Hoi! Wie ben je?

Ik ben Keisha Huijbers en ik ben 20 jaar oud.

Wanneer zat je op het Praktijkonderwijs?

Ik zat op het Praktijkonderwijs van 2014 t/m 2020.

Wat ben je na het Praktijkonderwijs gaan doen?

Ik ben na school een halfjaar werk gaan zoeken en gelukkig kon ik gaan werken bij 
verschillende poetsbedrijven. Nu werk ik bij de Jumbo en ik heb het erg naar mijn 
zin!

Wie was je mentor?

Juf Celine was mijn mentor. Als ik ergens mee zat, kon ik bij haar terecht. Zij was echt 
een top mentor.

Hoe vond je het op onze school?

Ik heb veel positieve ervaringen gehad op school. Ook wat negatieve ervaringen, 
maar dit had z’n redenen. Ik probeerde er zelf een feestje van te maken op school en 
daardoor viel ik denk ik op.

na het pro
Heb je nog dromen voor de toekomst?

Mijn dromen zijn dat ik bij de Jumbo blijf werken 
voor een langere tijd en dat daar mijn toekomst 
ligt. Ik wil ook graag zelfstandig wonen.

Als je voor je dromen wilt gaan, vecht ervoor 

en laat het door niemand kapot maken!

Heb je t ips voor de leerlingen van het 

praktijkonderwijs?

De beste tip voor jullie is: volg je hart en je dromen. 
Als je voor je dromen wilt gaan, vecht ervoor en laat 
het door niemand kapot maken!
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Hey, wie ben je?

Ik ben Omar Al Sheikh Taha. Ik ben een oud-leerling van Praktijkonder-
wijs Roermond.

Wanneer zat je hier op school?

Ik zat van 2017 tot 2019 hier op school. Vanuit het Mundium ben ik naar 
deze school gekomen. 

Wat ben je na het Praktijkonderwijs gaan doen?

Ik heb bij Gilde de Entree opleiding gedaan. Daarna ben ik verder 
gegaan met Zorg Niveau 2 en nu doe ik de Kappersopleiding bij Gilde in 
Venlo, dat is Niveau 3. 
Het is veel werk; op maandag krijgen we keuzedeel (dat is les in visagie, 
nagelstyling en imagestyling). Op dinsdag loop ik stage. Op woensdag 
krijgen we Rekenen, Nederlands en Burgerschap en hebben we drie 
uur les in föhnen. Op donderdag hebben we één uur met onze coach of 
mentor en de rest van de dag haar verven. Op vrijdag knippen we klanten op school, dan zijn we om half één 
uit. 

Waar loop je stage?

Ik loop stage bij Kapsalon Change in Panningen. 

Heb je nog dromen voor de toekomst? 

Ik wil heel graag docent worden voor kleine kinderen. Toen ik op het Praktijkonderwijs zat, heb ik stage 
gelopen bij basisschool De Stapsteen in Herten. Dat vond ik zo leuk dat ik er verder mee wilde. Toen ben ik bij 
Gilde de opleiding Zorg gaan doen, ook omdat ik hoopte dat ik dan met kinderen kon werken. 

Het je t ips voor de leerlingen van nu?

Maak van je dromen doelen. Maak plannen om je doelen te behalen. Door stage te lopen leer je heel veel en 
krijg je veel ervaring. Blijf dingen proberen om erachter te komen wat je graag wil doen later! 

Wie was je mentor?

Juf Rika was mijn mentor. 

Hoe vond je het op onze school? 

In het begin vond ik het niet leuk. Ik kende hier niemand. Ik kwam 
van het Mundium, daar mocht ik gewoon mijn eigen taal spreken. 
Ik had een moeilijke start. De regels waren nieuw voor me; geen 
WiFi, de poort dicht, in de lessen aanwezig zijn. Daardoor wilde ik 
snel klaar zijn op deze school. Het gaf me de motivatie om goed 
te leren. School voelde een beetje als een gevangenis, maar in de 

gevangenis was het 
leuk. 

Het is belangrijk dat leerlingen aan hun eigen doelen werken 
in plaats van iedereen aan hetzelfde doel. Daardoor worden ze 
zelfstandiger. Hier wordt alles voor je geregeld, iedereen wil je 
helpen. Bij Gilde moest ik alles zelf doen, wat heel lastig was. Het 
begin bij Gilde was daardoor moeilijk voor me. Dus een tip voor 
de docenten om minder te helpen! 

Wat is het grappigste dat je op school hebt 

meegemaakt?

Haha oké, ik ga zeggen de AMN-toets toen ik flauwviel. Ik was 
zo dramatisch toen! We moesten de AMN-toets Nederlands 
maken en ik vond het zó moeilijk en wilde zó graag naar Gilde. 

Ik ben toen naar het toilet gegaan en heb net gedaan alsof ik flauwviel. Juf Sanne en juf Adri hebben 
mij daar gevonden. Voordat ik het wist, stonden meneer Chris en twee ambulancebroeders naast me! Dat 
was helemaal niet mijn bedoeling! Ik heb er echt van geleerd. 
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Hi R iley! Waar werk je?

Ik werk voor mezelf. Ik maak animaties 
voor games zoals Roblox. 

Hoe ben je aan dit baantje 

gekomen?

Drie jaar geleden probeerde ik voor de lol 
te animeren. Later ben ik mijn eigen ani-
maties in een spel gaan zetten. Dat zagen 
anderen en die hebben gevraagd of ik voor 
hen wil komen werken. Dat leek me wel 
leuk, zo kan ik de wereld meer van mijn 
animaties laten zien! 

Wat houdt het werk in?

Ik werk nu een jaar bij vier groepen waar ik animaties voor maak. Zij vragen dan of ik een bepaalde animatie 
gemaakt heb of wil maken. Dan ga ik aan de slag. Ik heb zelf geleerd hoe ik alles moet doen. Voor één animatie 
ben ik best lang bezig. Een animatie van 7 seconden is al ongeveer 4 uur werk! Als een animatie klaar is, film ik het 
en stuur ik het ter goedkeuring op. Dan krijg ik feedback: het kan te kort of te lang zijn, of niet goed geanimeerd. 
Daarna pas ik het aan, wat weer een uur of 4 duurt. Als het klaar is, stuur ik het weer op om te laten kijken. Als het 
helemaal goedgekeurd is, stuur ik de animatie zoals ik die gemaakt heb op en krijg ik daarvoor betaald in spelgeld: 
cryptovaluta. Dat kan ik omzetten in ‘echt’ geld.  

Wat maakt het werk leuk?

Ik vind animeren én werken op de computer leuk. Daar word ik ook nog voor betaald! 

Hey Deborah! Waar werk je?

Ik werk bij La Place in de Outlet.

Hoe ben je aan dit baantje gekomen?

Ik wilde heel graag zelf wat geld verdienen en sparen. Mijn moeder 
heeft een keer mijn gegevens achtergelaten bij de La Place in het Outlet 
en ik werd vlak daarna gebeld voor een gesprek. Sindsdien heb ik dit 
baantje!

Wat heb je moeten doen om dit baantje te kri jgen?

Ik ben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en ze hebben mij beter leren kennen. Ik hoorde tijdens het gesprek 
dat ik aangenomen was en wanneer ik kon beginnen. Wat leuk is om te benoemen is dat La Place nu begonnen is 
met -werken zonder sollicitatiegesprek-. Dit houdt in dat je La Place kan binnenwandelen en kan aangeven dat je 
op zoek bent naar werk. Hierna wordt een meeloop dag ingepland om te kijken of het iets is.

Wat houdt het werk in?

Ik sta nu nog veel in de spoelkeuken, maar zij gaan mij nog leren om 
andere taken te doen, zoals bijvoorbeeld kassa en het voorbereiden 
van het eten.

Wat maakt het werk leuk?

Ik vind het team superleuk. We hebben een jong team en het is altijd 
gezellig. Iedereen staat open voor grapjes en praatjes en iedereen is 
aardig voor elkaar.

Ze zoeken nog veel mensen bij La Place, dus mocht je dit leuk vinden, kun je je gegevens bij mij achterlaten of bij 
La Place binnenlopen. 

Elke schoolkrant interviewen we leerlingen over hun bijbaantje. Dit keer zijn dat Riley en Deborah.

riley

deborah
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Dit keer een boeken- én filmtip in één: 

HEARTSTOPPER 
Misschien heb je er al van gehoord. Alice Oseman heeft de vijf Heartstop-
per-boeken geschreven. Netflix heeft er inmiddels een serie over gemaakt die nu 
te zien is! 

Het afgelopen schooljaar was niet geweldig voor Charlie, maar hij wordt in ieder 
geval niet meer gepest. Nick, rugbyster van de school, heeft hier en daar wat ge-
hoord over Charlie – de jongen die vorig jaar gedwongen uit de kast moest komen 
en een paar maanden werd gepest – maar hij heeft nog nooit met hem gepraat. 
Tot ze naast elkaar in de klas komen te zitten…

Er ontstaat een warme en intieme vriendschap en al snel valt Charlie als een blok 
voor Nick, ook al weet hij dat hij geen enkele kans maakt. Maar Nick worstelt met 
zijn eigen gevoelens en hoe dichter de twee naar elkaar toe groeien hoe duidelijk-
er het wordt dat liefde ontzettend onvoorspelbaar en verrassend is.

FANTASTISCH OM TE LEZEN, GEWELDIG OM TE KIJKEN! 

Tip van Israa: de app Wattpad! Wattpad is een app waar je boeken 
en gedichten kunt lezen én je eigen geschreven verhalen kunt delen. 

Nu ook te lenen in de schoolbieb!

toptips!

Een bijbaan zorgt ervoor dat je in de eerste plaats natuurlijk geld verdient. Maar daarnaast zorgt het er ook voor 
dat je allerlei vaardigheden ontwikkelt. Je leert solliciteren: bij een sollicitatiegesprek vertel je waarom jij de ge-

schikte persoon bent voor deze baan. Als je eenmaal aan het werk bent, leer je bijvoorbeeld ook hoe je klantvrien-
delijk kunt zijn. Deze skills kun je later bij je vaste baan gebruiken. Als je hulp nodig hebt bij het solliciteren, kun je 

je ouders of mentor om hulp vragen. 

Ben je op zoek naar een leuke bijbaan, dan vind je hier leuke werkplekken waar je kunt kijken voor vacatures! 

Action, Ballorig, Kruidvat, Hema, Van Haren, Bristol
Folders bezorgen (www.foldersbezorgen.com)

Vakken vullen bij een supermarkt (bijvoorbeeld Jumbo, Jan Linders, Coop, Albert Heijn)

‘n leuke bijbaan
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NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD

INZAMELINGSACTIE: VOEDSELBANK 
Maandag 9 mei zijn we gestart met de inzamelingsactie voor de Voedselbank. Dit hebben wij 4 weken gedaan. Vrij-
dag 3 juni was de slotdag waarbij iedereen welkom was om te komen. Alle opbrengsten zijn voor de Voedselbank. 
We hebben naast geld ook producten verzameld. We hebben maar liefst € 588,50 opgehaald! Het was dus een zeer 
succesvolle inzameling. Blader verder en je kunt een verslag en foto’s zien van de feestelijke slotdag.

CAMPAGNE: RUIM JE ROMMEL OP!  
Sinds de campagne ziet het er veel schoner uit op het schoolplein en in de 
school. Wij hopen dat leerlingen nu wel nadenken wanneer zij hun rommel op 
de grond gooien. We bekijken hoe het gaat. Mocht het weer de verkeerde kant 
oplopen, zetten we het roulatieschema weer in.  

LEERLINGENRAAD 2022-2023 
Volgend schooljaar hebben we 4 nieuwe leden nodig voor in de leerlingen-
raad. Wil jij iets betekenen voor de school en de school nog leuker maken? 
Meld je dan aan bij juf Naima!

We hebben dit keer veel vragen in de IDEEËNBUS gekregen, zie hieronder de antwoorden. 
Blijf vooral vragen insturen!

VRAAG: Er zijn wc-borstels nodig in de leerlingentoiletten. 
ANTWOORD: Dat gaan we regelen! 

VRAAG:Het zou fijn zijn als er verschillende soorten eten is in de catering. 
ANTWOORD: Naar ons idee gebeurt dit al. De cateringgroep probeert al zoveel mogelijk te variëren. Maar we zullen dit 
bij de cateringdocenten aangeven. 

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD VRAAG: Zou er meer halal vlees kunnen komen in de catering en in de kooklessen? 
ANTWOORD: Ook hier hebben wij het gevoel dat dit al veel gebeurt en dat er ook veel vega opties zijn. Maar we zullen 
dit bij de vakgroep van catering en koken neerleggen. 

VRAAG: Magister voor leerlingen en dat leerlingen vanuit huis uit ook 
in Magister kunnen. 
ANTWOORD: Hier is al eerder antwoord op gegeven. Magister is op dit 
moment niet zo belangrijk voor leerlingen. Er is een werkgroep 
binnen de school bezig om te zoeken naar een nieuw systeem zodat 
leerlingen hier wel in kunnen en hun rooster bijvoorbeeld digitaal 
kunnen inzien. Door corona is dit een beetje vertraagd, maar het 
wordt weer allemaal opgepakt. 

VRAAG: Kan er een automaat voor maandverband komen? 
ANTWOORD: Wat een goed idee! Juf Naima zal dit verder onderzoeken. 

VRAAG: Kunnen wij in de pauze naar de winkel in plaats van binnen blijven? 
ANTWOORD: Dat is niet mogelijk. De pauzes zijn te kort om nog naar een winkel te gaan en wij hebben ook geen 
tussenuren zoals andere scholen dat bijvoorbeeld hebben. Aan de andere kant hebben wij wel een rooster waarbij 
je elke dag om 15.00 uur uit bent en op de vrijdag begint het weekend al om 12:35 uur! Dit hebben andere scholen 
weer niet.

VRAAG: Waarom hebben we een sluitkwartier? 
ANTWOORD: Om iedereen de kans te geven om de dag goed af te sluiten. In dit kwartier kun je even afschakelen en 
terugblikken op de dag, maar ook vooruitblikken op morgen of de volgende week. 

VRAAG: Wanneer begint de rijsimulator weer? 
ANTWOORD: We krijgen er een nieuwe conciërge bij, dus vanaf 7 juli draait de rijsimulator weer! Aanmelden voor de 
rijsimulator kan via je mentor.
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Makele Ataklti Yefter 
Ashley Backus
Jasmijn van den Beuken
Alexander de Boer
Bilal Bouddiouan   
Riley Boumans   
Fleur Craemers    
Mohammad Daekh 
Kimberley Deltrap  
Domingo Derkx
Kevin Ducker  
Anniek Feller
Romaisa Al Habdallaui
Polat Karaca   
Mohammad Khalil 
Mikail Köse
Ralfs Kurnigins   
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Nick Lamers   
Milan van der Leeuw 
Laetitia Magini   
Ceylan Meessen   
Cas Moors   
Iman Ahmad
Rovalino Paulo  
Rachel Sauer  
Mariza Schaefer Pedro  
Denise Schuman
Jennifer Schuman  
Anouk Smeets    
Nikki Telgenkamp 
Brian Teven   
Jenai Vossen  
Tom de Vreese  
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Makele

Kimberley

jasmijn

fleur Mohammad Khalil

Riley

Polat

Romaisa

ashley

Domingo

alexander

anniek

Mohammad Daekh

Wie vond je de leukste docent?
Juf Rika, want zij helpt mij bij alles 
en ik kan altijd naar haar toe.

Wat ga je missen van onze school?
Mijn mentor (juf Naima) en de leuke uitjes met de school en de leuke lessen.

Wat is je leukste herinnering aan Praktijkonderwijs Roermond?
Dat ik in de rijsimulator kon en dat ik in de Leerlingenraad zat, 
waardoor ik kon meepraten over wat er op school kan veranderen

Wat is je leukste herinnering aan 
Praktijkonderwijs Roermond?
Het Galabal!

Wat is je leukste herinnering aan 
Praktijkonderwijs Roermond?

Het Galabal!

Wat zeggen docenten over 20 jaar 
nog over jou?
Ik denk dat ik met Paarse Vrijdag 
altijd helemaal uit mijn bol ging. 
Ook heb ik samen met Israa de 
boekenclub opgericht; hiervoor zijn 
we geïnterviewd door het tijdschrift 
PrimaOnderwijs. 

Wat is je leukste herinnering aan Praktijkonderwijs Roermond? 
Met oude vrienden op school plezier hebben.

Wat zeggen docenten over 20 jaar nog over jou?
Dé stresskip van de school rondom de AMN.
.

Wie vond je 
de leukste docent?
Juf Naima, omdat ik altijd bij 
haar terecht kan als er wat is.
Juf Moniek, omdat zij aardig 
is en altijd open. Ik voel mij 
prettig bij haar.

Wat is het stoutste dat je op school hebt gedaan?
Ik heb ooit pizza besteld in de pauze. 

Wat zeggen docenten over 20 
jaar nog over jou?
Hij was soms druk maar wel een 
leuke leerling!

Wat ga je missen van onze school?
De gesprekken met mijn mentor (juf Tanja) en de 
mentorlessen.

Wie vond je de leukste docent?
Iedereen ♥

mikail
Mikail  Wat ga je missen van onze school?
De activiteiten, de rijsimulator en vooral mijn klasgenoten 
(waaronder Bilal, Naccerdien en Rovalino)!

bilal Wie vond je de leukste docent?
Alle docenten, omdat ze aardig en behulpzaam zijn. 
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mariza

milan

jennifer

iman

cas

brian

nikki

nick

denise

laetitia anouk

rachel

tom

kevin

Wat is je leukste herinnering aan 
Praktijkonderwijs Roermond?
Ik heb het heftruckcertificaat gehaald, in gym was 
ik de beste en ik had leuke klasgenoten!

Wat is het stoutste dat je op 
school hebt gedaan?
In de eerste ging ik met een 
klasgenoot verstoppertje spelen 
tijdens de les. Ik verstopte me in 
het houten huisje, waar ik op het 
houten plankje ging zitten. Dat brak 
natuurlijk af! De docent werd heel 
boos, maar wij moesten er heel hard 
om lachen.

Wie vond je de leukste docent?
Meneer Gerben ter Horst, omdat hij er altijd voor me is. 

Wat is je leukste herinnering 
aan Praktijkonderwijs 
Roermond?
Ik zat in de leukste FD-groep 
van het laatste jaar. Dat waren 
de leukste momenten. Lachen, 
gieren, brullen!

Wat is je leukste herinnering aan 
Praktijkonderwijs Roermond?
De lessen van juf Adri, want we konden 
het over alles hebben.

Wie vond je de leukste docent?
Meneer Jeffrey!

Wat is je leukste herinnering aan 
Praktijkonderwijs Roermond?
Ik heb hier mijn vrienden leren 
kennen. 

Wat is het stoutste dat je op school hebt gedaan?
In de eerste had ik ruzie met mijn mentor, juf Ann. Ze heeft me 
toen opgetild en in haar kantoor gezet, waar ik niet weg mocht. Juf 
Ann was de gang nog niet uit of ik zat al op de fiets naar huis! 

Wat is het stoutste dat je op school hebt gedaan?
Het is niet echt stout maar wel leuk. In de tweede met RAP was ik met meneer Gerben 
Kersten aan het verven en ik liet extra verf op zijn hoofd vallen. En ik luisterde op school 
niet altijd even goed. 

Wie vond je de leukste docent?
Juf Carien was mijn favoriete docent, 
omdat ze mijn mentor was en ze was 
er altijd voor mij. In goed en slechte 
tijden. Ik mis haar ontzettend!

Wat ga je missen van onze school?
Agro, gym, VCA en de leerkrachten. 

Wie vond je de leukste docent?
Juf Arianne, zij heeft alles 
geregeld voor me. Maar de meeste 
leerkrachten waren leuk! 

Wat ga je missen van onze school?
Ik ga de sneeuwballengevechten 
missen, maar ook sommige vrienden 
en het kloten met vrienden. 

Wie vond je de leukste docent?
Meneer Ceriel. Ik hou namelijk van sport!

Wat zeggen docenten over 20 jaar nog over jou? 
Hij was een harde werker, soms waren de grappen té leuk.

ceylan
Wie vond je de leukste docent?
Juf Sigrid, omdat ze altijd voor mij klaar staat.

jenai
Wat ga je missen van onze school?
Ik ga missen dat ik bij iedereen 
terecht kon als er iets was.
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Ingrediënten:
• 600 ml water
• 100 ml suiker* 
• 180 ml citroensap

Eventueel extra:
• Citroenschijfjes 
• Isblokjes

Materialen:
• Steelpannetje
• Keukenweegschaal
• Karaf of afsluitbare fles
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Het drankje maken:
Doe 100 ml water in een steelpannetje en zet dit op het 
vuur. 
Voeg dan 100 ml suiker toe. Blijf roeren tot de suiker 
opgelost is. 
Laat het suikerwater helemaal afkoelen. 
Pak de karaf of fles en doe hierin het suikerwater, de rest 
van het water en het citroensap. 
Maak het af met extra schijfjes citroen en ijsblokjes. 

Proost!

* Yes, je leest het goed: milliliter en geen gram. Sui-
kerwater maak je namelijk met gelijke delen water en 
suiker.

Recept: www.eefkooktzo.nl 

Citroenlimonade
De zomer is in aantocht! 

Geniet van dit frisse, verkoelende, zelfgemaakte drankje.
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AFVALBAK
De leerlingen van 1B en 1C hebben in groepjes bij Techniek Oriëntatie 
de opdracht gekregen om een ‘Leuke afvalbak te ontwerpen voor op 
het schoolterrein’.

Zie de creativiteit op de foto’s. Ze hebben hier 4 weken hard aan 
gewerkt. Eerst bedenken, ontwerpen, opschrijven welke materialen 
ervoor nodig zijn en vervolgens in het groot of klein maken.

Ze hebben dit uiteindelijk per groepje mogen presenteren aan meneer 
Jeffrey en meneer Rens!
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MET EEN VERDIENDE 
2E PLEK HUISWAARTS
Dinsdag 31 mei 2022 was het eindelijk 

zo ver! De Dancebattle in het open-
luchttheater De Doolhof te Tegelen.
Met een goed gevulde bus eerste- en 
tweedejaars leerlingen, docenten en de 
dansgroep PrODance had iedereen er 
veel zin in!
 
Na heel wat oefenuurtjes op school 
tijdens de danslessen, tijdens de pauzes 
en thuis voor de spiegel was de dans-
groep als derde optreden aan de beurt. 
Maar voordat het groepje aan de beurt was, moest er uiteraard eerst nog 
omgekleed en geoefend worden.

Na het oefenen was iedereen klaar voor de strijd! Alle kopjes waren ge-
spannen om een goede prestatie neer te zetten.
 
Onder de aanmoediging van ongeveer 80 leerlingen en docenten van onze 
school, zette de groep PrODance een spetterend optreden neer.
Het resultaat was een verdienstelijke 2e plek in de categorie Dans en 
Uitvoering. De opluchting en blijdschap was groot toen de dansgroep dit 
resultaat te horen kreeg.

Een mooie beker en een medaille rijker, maar vooral een toffe ervaring er-
bij. Op de terugweg in de bus klonk het nog lang “We are the Champions”.
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INZAMELING VOEDSELBANK

Vanaf maandag 9 mei zijn wij gestart met het inzamelen 
voor de Voedselbank. Dit hebben wij 4 weken gedaan. Wij 
hebben ons ingezet om zoveel mogelijk houdbaarheidspro-
ducten en geld in te zamelen. 

Op vrijdag 3 juni 2022 is de inzamelingsactie afgesloten met 
een feestelijke slotdag. Wat was dit een geweldige ochtend! 
Van gezellige kraampjes tot dé voetbalwedstrijd van de dag; 
leerlingen tegen docenten.

Wij hebben in totaal € 588,50 opgehaald voor de Voedsel-
bank en ook veel producten ingezameld. 

Wij kunnen echt trots zijn als school!

TEXTIELLESSEN
Tijdens de Textiellessen hebben de leerlingen 
mooie dingen gemaakt. 
Klas 3 heeft d.m.v. fotoprint kussens ontwor-
pen en ook zelfstandig in elkaar gestikt. Ook 
hebben ze geleerd stoffen met elkaar te combi-
neren en kleding te ontwerpen.

In klas 1A zitten echte ontwerpers. Dat kun je 
wel zien aan deze foto’s, gemaakt tijdens de 
textiel-les. De leerlingen hebben verschillende 
kleuren met elkaar gecombineerd om zo een 
paar super mooie schoenen te ontwerpen. De 
ontwerpers van de Nikefabriek kunnen hier 
heel wat van leren!
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THEATERVOORSTELLINGEN 
SEKSUALITEIT
In maart zijn er op school theatervoorstellingen 
gehouden rondom het thema Seksualiteit. Our life 
in Color en Helder Theater hebben deze theater-
voorstellingen verzorgd. De leerlingen van leerjaar 
4 en 5 kregen na afloop van de voorstelling ook een 
voorlichting van een verpleegkundige van de GGD.
Het was grappig, maar vooral erg leerzaam. De 
leerlingen praten er nu nog steeds over!

WOONHUIS
Derdejaars leerlingen van onze school hebben een dag in de week 
het vak Woonhuis.
Bijna alle vakken van voorgaande jaren komen hier aan bod. Huis-
houdelijke taken, verzorgen van baby’s maar ook hoe je bijvoor-
beeld aan een huis moet komen. 

Dit jaar heeft het woonhuis echter ook nog wat anders gedaan. Ze 
hebben namelijk tijdens de maand Ramadan, de maand waarin 
moslims van zonsopgang tot zonsondergang onder andere niet 
eten en niet drinken, meegeholpen met het bereiden van voedsel-
pakketten voor zij die het nodig hebben. Tigers Roermond is hier 
een aantal jaar mee bezig en dit jaar hebben onze leerlingen dus 
een bijdrage aan geleverd.

Tigers Roermond is van origine een zaalvoetbal club die acteert op 
het hoogste niveau van Nederland. Daarbij hebben zij dus regel-
matig projecten waarbij ze onder andere jeugd, maar dus ook voor 
mensen die het niet breed hebben ondersteunen. 
Onze leerlingen hebben ervoor gezorgd dat het eten werd gesor-
teerd, dat er groente en fruit gesneden werd, dat de keuken schoon-
gemaakt werd, het afval gescheiden werd en nog veel meer. 
Onze leerlingen en zeker wij als school zijn dan ook enorm trots dat 
wij hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren. 
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Begin januari kregen wij als bedankje (voor alle klusjes 
die we voor All-In Echt en Valdeludo hadden uitgevoerd) 
een leuke dag. Tijdens deze dag mochten de leerlingen en 
de docent een half uur lang karten. Daarna kregen we een 
heerlijk frietje met snacks en mochten we in Prison Island. 
Zowel de leerlingen alsook de docent hadden een hele 
leuke dag.

Wederom hebben wij een leuk project mogen uitvoeren 
voor DHL! Vorig jaar hebben we ook al plantenbakken 
gemaakt, fietsen in de de DHL-kleur gespoten en kluisjes 
gerestaureerd.

Het RAP staat voor Roermonds Arbeids Practicum. 
Elke week gaan een aantal leerlingen van onze school 
(onder begeleiding van meneer Jeffrey en/of meneer 
Arthur) op een locatie klusjes doen. Je kunt het RAP 
kiezen vanaf het derde jaar. 

De locaties van het RAP zijn bijvoorbeeld All-In Echt, 
Valdeludo en Monro Verhuur. Zo hebben we snoei-
werkzaamheden uitgevoerd bij Avonturenpark Valde-
ludo en hebben we het park bladvrij gemaakt. Ook zijn 
we 2 dagen hout gaan kloven bij Monro Verhuur. 

RAP

Dit keer hebben wij een groot insectenhotel gemaakt in de letters 
DHL. De derdejaars projectgroep hebben gewerkt aan het maken 
van de letters en de eerstejaars techniekleerlingen hebben ervoor 
gezorgd dat het insectenhotel gevuld werd met takken, boom-
schors, stammen enz. 
Toen het DHL insectenhotel klaar was hebben leerlingen van 
techniek logistiek het hotel naar de DHL Supply Chain Campus in 
Holtum gebracht. Dat is dat hele grote groene gebouw langs de A2 
bij Born. Tevens hebben deze leerlingen hier een leuke excursie 
gehad onder leiding van dhr. Ted van Etten en in de grote distribu-
tiehal mogen kijken: erg leerzaam!
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Wist je dat…
...we op school een heleboel creatieve leerlingen hebben?

...één van deze leerlingen supercreatief was tijdens de Textielles?

...je het resultaat op de foto hier kunt zien?

...juf Celine en juf Sigrid allebei zwanger zijn?

...zij ook nog vlak na elkaar uitgerekend zijn?

...je fiets bij de fietsenstalling moet staan?

...en dus niet voor de ingang?

…er op 15 juli een knetterdik schoolfeest in de ECI zal zijn?

...dit voor ALLE leerlingen van onze school is?

...je dit feest écht niet wil missen?

...er dit jaar ook weer een galabal zal zijn?

...dit voor de vierde- en vijfdejaars leerlingen is?

...het laatste galabal in 2019 was?

...we dit geweldige feest dus al twee keer hebben moeten overslaan?

...juf Rachelle een huis gekocht heeft?

...Blankers Schoon niet alleen schoonmaakt?

...zij ook zorgen voor water in ontwikkelingslanden?

…wij hieraan bijgedragen hebben.

W
IS

T
 J

E
 D

A
T

? P
R

IJS
V

R
A

A
G

prijsvraag
We hebben heel veel antwoorden binnengekregen bij de vorige prijsvraag. Uit alle 
goede inzendingen hebben we twee prijswinnaars geloot. Dylan en Jozef waren dit 
keer de gelukkigen die een Bioscoopbon in ontvangst mochten nemen! 

Wil je ook kans maken op een cadeaubon, geef dan het antwoord op onderstaand 
raadsel door aan meneer Charaf, juf Naima of juf Adri. Je antwoord insturen via de 
DM van Instagram of mailen mag ook.

raadsel:

Er zijn in totaal 5 zussen. 

Chantal is aan het douchen. Mariska is aan het schaken. Jasmijn kijkt tv. Michelle leest een boek.

Wat doet de vijfde zus, Esther?
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2 3  j u l i :     S t a r t  z o m e r v a k a n t i e !

1 2  a u g u s t u s :    I n t e r n a t i o n a l e  D a g  v a n  d e  J e u g d

5  s e p t e m b e r :    S t a r t  n i e u w e  s c h o o l j a a r

3 0  s e p t e m b e r :    S t r o o p w a f e l d a g

4  o k t o b e r :    D i e r e n d a g 

5  o k t o b e r :    D a g  v a n  d e  L e r a a r

1 1  o k t o b e r :    C o m i n g  O u t  D a y

2 4  t / m  2 8  o k t o b e r :   H e r f s t v a k a n t i e

b e l a n g r i j k e  d a t a

De redactie van de Schoolkrant bestaat uit meneer Charaf, juf Naima en juf Adri.   

Heb je ook een leuk idee voor de Schoolkrant of wil je eraan meewerken, geef het 

dan aan een van ons door!   

Volg ons ook op insta: @proroermond 

BE
LA

N
GR

IJ
KE

 D
AT

A



40  SCHOOLKRANT


