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INLEIDING

Ja hoor, daar is hij weer: een gloednieuwe editie van onze Schoolkrant!

Het voelt alsof we nooit vakantie hebben gehad, maar stiekem is de zomervakantie pas tien 

weken geleden. Ook al zijn we nog niet zo heel lang bezig met dit schooljaar, er is al genoeg 

gebeurd en te vertellen. Zo zijn er een heleboel nieuwe docenten en stagiaires gestart, hebben 

we een onvergetelijke introductieweek gehad, is er op het RAP al druk geklust en zijn er twee 

baby’s geboren! En je leest er alles over verderop in deze schoolkrant.

Natuurlijk kun je ook alle vaste rubrieken weer checken. Welk advies geeft Dokter Love dit 

keer? Wie staat er in de spotlight met een bijbaantje? Welke stageplek is een aanrader? 

Je kunt deze schoolkrant ook online lezen op WWW.PRAKTIJKONDERWIJSROERMOND/SCHOOLKRANT. 

Ook de vorige edities staan erop. En laat ‘m vooral lezen aan je ouders, opa’s en oma’s, ooms en 

tantes en de buurvrouw van nummer 12, zodat zij ook kunnen zien hoe leuk het hier is!

Veel leesplezier! 

De redactie
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Hoe vraag je een jongen/meisje op date?

Hoe zeg je tegen je vriendje/vriendin dat je nog niet wilt zoenen?

Ik ben verliefd op mijn beste vriend/vriendin. Hoe kan ik hier het best mee omgaan?

Dr. 
Love

geeft advies...

?

Stuur al je vragen naar Dokter Love! 

Tegenwoordig kun je dat op verschillende manieren doen. Je kan hem/haar gewoon in 
het gezicht vragen om een keer wat leuks te gaan doen samen. Vind je dat nog te span-
nend, kun je het ook via Whatsapp vragen. Houd het wel luchtig en probeer er eerst 
achter te komen wat de ander persoon leuk vindt om te doen. Samen naar de bioscoop, 
samen wandelen, samen gaan zwemmen, samen naar de stad een ijsje eten? Een date 
kun je zo groot of klein maken als je zelf wilt. Ons advies is om in het begin klein te 
beginnen. 

Het is heel erg belangrijk om je grenzen aan te geven. Als jij nog niet klaar bent om te zoe-
nen, kun je vertellen dat je er nog niet klaar voor bent en dat je nog wilt wachten. Gebruik je 
spreektaal, zodat de ander je goed begrijpt. Als de ander je een rot gevoel geeft hierover, moet 
je nadenken of het wel de perfecte relatie voor jou is? Blijf je grenzen bewaken en laat niemand 
je wijsmaken dat je iets moet doen waar jij je niet goed bij voelt.

Dat is lastig, want je wilt natuurlijk niet dat 
de vriendschap stopt omdat de verliefdheid 
niet wederzijds is. Maaaar, wat als hij/zij ook 
verliefd op jou is of het ook ziet zitten om een 
stap verder te gaan? Dat zou fantastisch zijn, 
want verkering hebben met een persoon die 
ook nog eens je beste maatje is, is de ideale 
situatie. Je komt er alleen achter als je het 
bespreekbaar maakt. Is het een ja, dan is dat 
geweldig. Is het een nee, is dat ook niet het 
einde van de wereld. Als jullie vriendschap 
sterk genoeg is, komen jullie hier ook over-
heen. Ookal is het in het begin een beetje 
awkward…

Als meisjes bij mijn vriendje komen en een gesprek beginnen en ook moeten lachen, 

voel ik mij niet genoeg als vriendin. Hoe kom ik van dit gevoel af?

Onzekerheid in combinatie met jaloezie is erg vervelend en niet gezond voor je relatie. Ver-
kering betekent niet dat je vriendje de hele dag met jou bezig moet zijn en niet met andere 
personen mag praten of lol hebben. Er is een reden waarom hij met jou verkering heeft en 
niet met iemand anders, dat is omdat hij gek op JOU is! Je hoeft niet onzeker te zijn, je bent 
meer dan genoeg zoals jij bent. Elke jongen mag blij zijn met een vriendin zoals jij. Als een 
jongen dat niet inziet, is dat een gemis voor hem en niet voor jou. Probeer het los te laten en 
gun jezelf wat rust. Jij zou het namelijk ook niet fijn vinden als je vriendje continu onzeker is 
als jij met andere personen lacht of lol hebt.

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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Hoe heet u?

Mijn naam is Asmae.

Hoe oud bent u?

Ik ben 20 jaar.

Wat voor opleiding doet u?

Ik doe de opleiding Management assistent en ik zit nu in mijn 2e jaar.

Wat wilt u later worden?

Ik weet nog niet precies wat ik later wil worden, of wat ik later wil gaan doen, maar ik denk wel iets in de 

richting van management assistent.

Wat doet u in uw vrije tijd?

In mijn vrije tijd lees ik graag Engelse boeken, ik kijk graag films en soms ga ik ook iets leuks doen met mijn 

zusje.fitnessen.

Wat vindt u leuk aan onze school?

De sfeer, de collega’s en de leerlingen, en het is echt gewoon een leuke school. Ik vind het ook leuk dat ik 

elke dag nieuwe dingen leer.

Even 
voorstellen...

8 9PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT

E
V

E
N

 
V

O
O

R
S

T
E

L
L

E
N

JUF ATSHA

Wat mij geïnspireerd heeft is de wijze van lesgeven 

en het begrip dat er voor elk kind is. 

Interview door Israa Messaou
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Hoe heet u? 

Atshayini Sithamparapillai, mijn bijnaam is Atsha.

Hoe oud bent u?

21 jaar.

Wat voor opleiding doet u?

Pedagogiek bij Fontys in Eindhoven.

Wat wilt u later worden?

Begeleider binnen de jeugdzorg of orthopedagoog.

Wat doet u in uw vrije tijd?

In mijn vrije tijd werk ik veel en shop ik.

Wat vindt u leuk aan onze school?

Wat mij geïnspireerd heeft is de wijze van lesgeven en het 

begrip dat er voor elk kind is. 



Hoe heet u?  
Bart Wich

Hoe oud bent u?  
Ik ben 44 jaar oud.

Wat voor opleiding heeft u gedaan? 
Na de Mavo MTS bouwkunde, daarna PTH Bouwkunde.

Waar heeft u hiervoor gewerkt? 
Ik heb hiervoor op een VMBO-school gewerkt als bouwtechniekdocent. Ik gaf les aan basis en 
kader in de techniek. Hier heb ik het meest les gegeven in de houtbewerking en in bouwtechniek 
algemeen.

Wat doet u in uw vrije tijd?  
Met mijn gezin wandelen en spelen in de tuin. Als er nog tijd over is duik ik graag de garage in 
om aan een oldtimer auto of motor te knutselen. 

Wat vindt u leuk aan onze school?
De sfeer, de leerlingen en de passie voor het onderwijs van collega’s.
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MENEER BART

ik duik graag de garage in om aan een 
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Hoe heet u?  
Mijn naam is Esther Tonnaer.
 
Hoe oud bent u?  
Ik ben 44 jaar.
  
Welke opleiding heeft u gedaan?  
Ik heb de PABO in Roermond gedaan.
  
Waar heeft u hiervoor gewerkt?  
Ik heb meer dan 20 jaar gewerkt bij de Herman Broer-
enschool in Roermond.
  
Wat doet u in uw vrije tijd?  
Ik ga graag op vakantie of uitstapjes maken met mijn gezin of vrienden. Lekker wan-
delen met mijn hondje Baco en tuinieren/klusjes doen in en om ons huis vind ik ook 
heerlijk om te doen.
 
Wat vindt u leuk aan onze school?  
Natuurlijk JULLIE!!! Een kleine gezellige school waar iedereen zichzelf mag en kan 
zijn! Iedereen is UNIEK!

JUF ESTHER

 Iedereen is UNIEK!
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Hoe heet u?  

Jennifer van der Stelt – Jacobs

Hoe oud bent u?  

33 jaar

Wat voor opleiding heeft u gedaan?

Ik heb de Pabo gedaan en zinvol tekenen met kinderen 

vorig jaar afgerond. 

Waar heeft u hiervoor gewerkt?

Hiervoor heb ik op de Hermanbroerenschool gewerkt.  

Wat doet u in uw vrije tijd?  

Ik hou van koken, dansen, wandelen, met mijn gezin leuke activiteiten doen en uiteten. 

Wat vindt u leuk aan onze school?

Het is een school waar iedereen zich kan en mag ontwikkelen op vele vlakken. Het is een plek 

waar ik graag kom.

JUF JENNIFER

Het zou me wel leuk l i jken om voor de klas te staan 

of kinderpsycholoog te worden.

Hoe heet u? 
Mijn naam is Fatma Yildirim.

Hoe oud bent u? 
Ik ben 20 jaar.

Wat voor opleiding doet u?

Ik doe de opleiding onderwijsassistent op de Gilde 

opleiding in Roermond.

Wat wilt u later worden?

Momenteel weet ik niet precies wat ik wil worden. Het zou me wel leuk lijken om voor de klas 

te staan of kinderpsycholoog te worden.

Wat doet u in uw vrije tijd? 

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vriendinnen of ga ik wel eens uiteten.

Wat vindt u leuk aan onze school? 

Het leuke aan de school vind ik de verschillende praktijklessen en dat de leerlingen veel bezig 

zijn met hun talenten.
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Hoe heet u?  

Judith Peters 

Hoe oud bent u?  

39 jaar
  
Welke opleiding heeft u gedaan?  

Na de bassischool ben ik naar de Mavo op Schöndeln 

gegaan. Na deze opleiding ben ik het CIOS gaan doen. Dit 

is een sportopleiding. Daar heb ik ervaren dat ik lesgeven 

erg leuk vond en heb ik besloten om nog de PABO te gaan doen 

om juf te worden. 

  
Waar heeft u hiervoor gewerkt?  

Ik heb 16 jaar lang op de St. Alfonsusschool/Synergieschool in Roermond 

gewerkt. Hier ben ik begonnen bij de kleuters, daarna groep 3 gehad en 

uiteindelijk heb ik vooral lesgegeven aan groep 8. 

  
Wat doet u in uw vrije tijd?  

Leuke dingen doen met mijn gezinnetje. Ik heb 2 kinderen van 2,5 en 1,5 jaar 

oud, lekker uiteten, weekendjes weg en op vakantie gaan. 

 
Wat vindt u leuk aan onze school?  

Ik vind het leuk dat iedereen op zijn eigen niveau hier op school kan door-

groeien en zo kan gaan deelnemen aan de maatschappij.  

JUF JUDITH

Hoe heet u?  

Mijn naam is Jet Scheepers.

 
Hoe oud bent u?  

Ik ben 70 jaar.

 
Welke opleiding heeft u gedaan?  

Allereerst heb ik de Pedagogische Academie gedaan. Vervol-

gens heb ik veel cursussen en scholingen gevolgd in mijn vak. 

Textiele Werkvormen vind ik een prachtig vak! Ook heb ik de Kunstacademie in Maastricht 

gevolgd in de avonduren. Mijn studierichting was Modevormgeving en Fotografie.

 
Waar heeft u hiervoor gewerkt?  

Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt op onze school.

Na een half jaartje basisschool in Eindhoven kon ik starten op de Petrus Dondersschool (zo 

heette onze school vroeger), waar toen alleen nog jongens op zaten! Toen we voortgezet onder-

wijs werden en er meisjes bijkwamen, mocht ik Textiele Werkvormen gaan geven. 

 
Wat doet u in uw vrije tijd?  

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met textiel. Het liefst maak ik poppen van stof. 

 
Wat vindt u leuk aan onze school?  

Ik vind de sfeer op school heel goed. Het is een leuke, moderne school waar iedereen gezien 

wordt en waar veel mogelijk is. Daarom vond ik het ook fijn om in te vallen voor juf Sigrid. 

Ik vind de sfeer op school heel goed



16 17PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT

E
V

E
N

 
V

O
O

R
S

T
E

L
L

E
N

JUF JUDITH

E
V

E
N

 
V

O
O

R
S

T
E

L
L

E
N

Hoe heet u?  

Mijn naam is Kyara Cox.

Hoe oud bent u?  

Ik ben 18 jaar oud.

Wat voor opleiding doet u? 

Ik doe de opleiding onderwijsassistent.

Wat wilt u later worden? 

Wat ik precies wil worden later weet ik nog niet... Wel weet ik dat ik iets wil 

gaan doen met kinderen/jongeren. 

Wat doet u in uw vrije tijd?  

In mijn vrije tijd doe ik veel dansen en ben ik leiding bij Jong Nederland 

Herkenbosch.

Wat vindt u leuk aan onze school?  

Ik vind de praktijklessen die gegeven worden superleuk dit spreekt me dan 

ook heel erg aan. elke dag doe je andere dingen de dag ziet er dan ook weer 

elke dag anders uit.

JUF KYARA

Hoe heet u?  
Judith van den Berk

 
Hoe oud bent u?  
34 jaar.
 
Wat voor opleiding heeft u gedaan? 

Academie Lichamelijke Opvoeding.

 
Waar heeft u hiervoor gewerkt? 

Connect College in Echt.

 
Wat doet u in uw vrije tijd? 

Sporten (volleyballen, tennis, wielrennen en hardlopen), toneel 

spelen en helpen bij de hondenopvang. 

  
Wat vindt u leuk aan onze school?

Het is een kleine school waarbij iedereen elkaar kent. Tot nu toe 

is iedereen erg aardig en behulpzaam geweest om mij op weg te helpen. Er zijn veel leuke (prak-

tijk)vakken waarbij leerlingen kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Zo gaaf! Ik kijk uit naar 

het galabal en de kerstbrunch. Dat schijnt echt het hoogtepunt van het jaar te zijn!

Hoe heet u?  
Juri Corvers
 
Hoe oud bent u?  
33 jaar
 
Welke opleiding heeft u gedaan?  

PABO Maastricht
 
Waar heeft u hiervoor gewerkt?  

Basisschool De Leerlingst, Haelen

 

Wat doet u in uw vrije tijd?  

Sporten, slapen en met vrienden/familie 

afspreken.
 
Wat vindt u leuk aan onze school?  

Alles natuurlijk!

MENEER JURI
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Hoe heet u?  
Maarten van Els
 
Hoe oud bent u?  
Ik ben 24 jaar.
 
Wat voor opleiding doet u? 

Ik studeer Social Work.  

Wat wilt u later worden? 

Dat weet ik nog niet zeker, maar op het moment lijkt me het wel leuk om in het onderwi-

js te gaan werken. 

Wat doet u in uw vrije tijd?  

Ik voetbal bij SHH in Herten en verder vind ik het leuk om muziek 

te maken en draaien als DJ.

 
Wat vindt u leuk aan onze school?  

Ik kan het goed vinden met collega’s en leerlingen op deze school. En ik vind het vooral leuk 

om les te geven bij de rijsimulator en samen met juf Rika leerlingen te helpen met het zoeken naar een 

leuke stage!

MENEER MAARTEN
Hoe heet u?  

Mijn naam is Lieke van Vlodrop.

 
Hoe oud bent u?  

Ik ben 18 jaar.

 
Wat voor opleiding doet u? 

Ik doe de opleiding Pedagogiek op Fontys in Eindhoven en 

zit nu in het tweede jaar.

 
Wat wilt u later worden? 

Ik zou later graag met jongeren willen werken, het lijkt me mooi om jongeren die dealen met 

verslaving of meiden die in het loverboy circuit zijn gekomen te kunnen helpen en er samen voor te 

zorgen dat ze weer mee kunnen in de samenleving.

Wat doet u in uw vrije tijd?  

Buiten mijn opleiding en stage heb ik een bijbaantje in de horeca, ik speel in mijn vrije tijd volleybal 

en ik vind het leuk om samen met vrienden, en familie te zijn.

Wat vindt u leuk aan onze school?  

Ik loop stage in het woonhuis, ik vind het leuk dat ze op een praktische manier leren en de kans heb-

ben zelf te doen en te ervaren. In het woonhuis zie ik hoe iedereen elkaar helpt en dat ze er samen 

voor zorgen dat alle taken gedaan worden. 

Ik vind het leuk dat je in een ander soort setting een band met de leerlingen opbouwt.

Ik leer hier veel en vind het leuk om de leerlingen in het woonhuis te mogen begeleiden. 

ik vind het leuk dat ze op een praktische 

manier leren en de kans hebben zelf te 

doen en te ervaren

Hoe heet u?  

Rainaldo Hendriks
 

Hoe oud bent u?  

51 jaar (voelt wel niet zo ;-)
 

Wat voor opleiding heeft u gedaan? 

LTS Roermond, KMBO (Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs)
 

Waar heeft u hiervoor gewerkt? 

Ik heb 32 jaar in de bakkerij gewerkt. De laatste bakkerij waar ik 

heb gewerkt is Bakkerij Mans in Montfort.
 

Wat doet u in uw vrije tijd?  

Natuurfotografie, wielrennen, wandelen met onze hond Bumper en een beetje klussen. 
  

Wat vindt u leuk aan onze school?

De afwisseling van praktijk en theoretisch onderwijs en werken met de leerlingen.

MENEER RAINALDO
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MENEER YOUP

Geen enkele dag is hetzelfde en het 

is elke keer een verrassing wat de 

dag gaat brengen

Hoe heet u?  
Mijn naam is Majd Karmo. 

Hoe oud bent u?  

Ik ben 27 Jaar. 

Welke opleiding heeft u gedaan?  

Kokschool, leerkracht in opleiding.

Waar heeft u hiervoor gewerkt?   

Naast mijn job als leerkracht werk ik ook bij “Cuchara” een sterrenrestaurant in België. 

Wat doet u in uw vrije tijd?  

In mijn vrije tijd ga ik graag sporten. Dan kan je mij vaak vinden in de fitness of joggend in het bos. Ik hou 

van reizen maken om nieuwe dingen, plaatsen en de cuisine local te ontdekken. 

Wat vindt u leuk aan onze school?  

Op de eerste plaats zijn het de leerlingen die het zo leuk maken op deze school. De gedrevenheid en passie 

zien groeien werkt aanstekelijk en motiveert ook mij in mijn job. Geen enkele dag is hetzelfde en het is 

elke keer een verrassing wat de dag gaat brengen. Natuurlijk zijn het ook de leuke collega’s waar je mee 

kan lachen en die voor je klaarstaan. 

Hoe heet u?  

Youp Kilkens
  
Hoe oud bent u?  

54 jaar...
  
Welke opleiding heeft u gedaan?  

Docentenopleiding Consumptieve techniek

  
Waar heeft u hiervoor gewerkt?  

10 jaar bij Niekée.
  
Wat doet u in uw vrije tijd?  

Ik mag graag golfen. Ga regelmatig op restaurant met mijn vrouw en vrienden of ik 

kook zelf uitgebreid thuis. Daarnaast hou ik van Spanje, daar wonen mijn ouders en 

zie ik mezelf in de toekomst ook wonen.

Wat vindt u leuk aan onze school?  

De kids, de collega’s, het gebouw...

Geen moment spijt gehad van mijn overstap!

MENEER MAJD

Geen moment spijt gehad van mijn overstap!
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Bij All-In Echt werden de oude karts gedemonteerd. De meeste onderdelen 
worden hergebruikt. Een hele leuke en interessante klus! Daarnaast zijn er podi-
umdelen gedemonteerd, appels geplukt in de Kasteeltuin in Limbricht voor onze 
eigen catering op school en is een loods met feest- en partijartikelen opgeruimd. 
Ook hebben de RAPpers bij Kasteel Montfort opgebouwd voor een bedrijfsfeest 
en is bij Valdeludo blad geruimd. Er is dus weer hard gewerkt!

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

RAP
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HOI! WIE BEN JE?

Ik ben Luuk Engels en ik ben 29 jaar.

WANNEER ZAT JE OP PRAKTIJKONDERWIJS ROERMOND?

Ik zat meer dan 10 jaar geleden op Praktijkonderwijs Roermond. Ik ben op dit moment 29 
jaar en ik ben met 18 jaar van school af gegaan.

WIE WAS JE MENTOR?

Eerst was dat meneer Gerben Kersten, maar doordat 
meneer Gerben veel op een andere locatie lesgaf en ik 
echt een mentor binnen de school nodig had, werd dat 
daarna juf Milou. Ik heb mij geen betere mentor kun-

nen wensen dan juf Milou. Zij was er altijd voor mij en geloofde ook 
in mij. Ik was niet de makkelijkste leerling en toch gaf zij niet op. Ik heb me altijd 
veilig bij haar gevoeld.

WAAR LIEP JE STAGE?

Ik heb op heel veel plekken stagegelopen. De leukste plek vond ik toch Aktie-
sport. Ik liep stage in de winkel en ik mocht klanten helpen. Dat vond ik leuk om 
te doen.

WAT BEN JE NA HET PRAKTIJKONDERWIJS GAAN DOEN?

Ik heb na mijn schooltijd veel gewisseld tussen thuiszitten en werken. In 2013 heb ik een hersenbloeding gehad, 
toen was ik pas 20 jaar. Dit was heel zwaar voor mij en mijn familie. Ik heb 3 jaar moeten revalideren, met veel ups 
en downs. Ik heb opnieuw moeten leren lopen bijvoorbeeld. Dit was een hele zware periode voor mij. Ik dacht op 
een gegeven moment dat het nooit goed zou komen.
Na mijn revalidatieperiode heb ik bij de vuilniswagen gewerkt. Daarna bij een autobandenwinkel. Ik had toen te 
maken met inkoop en verkoop van autobanden. Daarna ben ik terecht gekomen bij mijn huidige baan.

WAT DOE JE NU?

Ik werk bij Isoprofs, wij zijn gespecialiseerd in isolatie en vochtbestrijding. Wij isoleren onder andere zolders, 
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spouwmuren en kruipruimtes. Wij 
doen ook aan vochtbestrijding. Ik heb 
nu het gevoel dat ik op mijn plek zit en 
daardoor heb ik veel rust in mijn leven. 
Ik zou voor altijd daar willen blijven 
werken. Ik vind het werk erg leuk om te 
doen. Ik kom op verschillende plekken 
en ik ben ook altijd onderweg. Geen 
enkele dag is hetzelfde.

HEB JE NOG DROMEN VOOR DE TOE-

KOMST?

Op mijn werk heb ik het top. Ik ben voorman en dat bevalt mij heel erg 
goed. Het enige wat ik nog zou willen voor de toekomst is een huisje, 
boompje, beestje.

WELKE TIPS HEB JE VOOR ONZE LEERLINGEN?

Als je iets wilt en je gelooft erin; kun je er komen. Het is hard werken en 
geen makkelijke weg, maar toch moet het lukken als je doorzet. Ik heb 
in de bloei van mijn leven een hersenbloeding gehad en ik dacht dat het 
nooit goed zou komen, maar ik heb het tegendeel bewezen. Niet opgeven 
dus!

HOE VOND JE HET OP ONZE SCHOOL?

Als ik mijn schooltijd opnieuw kon doen, zou ik beter me best hebben 
gedaan en beter luisteren naar de docenten. Ik was niet de liefste, maar 
ik weet nu dat de docenten altijd het beste met je voor hebben. 

WAT IS HET GRAPPIGSTE DAT JE OP SCHOOL HEBT MEEGEMAAKT?

Spijbelen. Ik spong onder schooltijd over het hek en ik ging naar de 
winkel.
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Als je doorzettingsvermogen hebt 

dan kom je er wel!
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Stage is een heel belangrijk onderdeel bij ons op school. Op stage leer je wat een professionele werkhou-
ding is en breng je dingen die je op school leert in de praktijk. Niet altijd makkelijk, maar wel leuk! Dit 
keer vertellen Yarno en Emma meer over hun stage.

WIE BEN JE EN WAAR LOOP JE STAGE? 

Ik ben Yarno en ik loop stage bij Kasteel Daelenbroeck in Her-
kenbosch. 

WAT ZIJN JE WERKDAGEN EN –TIJDEN? 

Ik loop stage op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 
15.00u, maar meestal overleg ik met mijn baas over de precieze 
tijden. Soms begin ik eerder, soms werk ik langer door. 

WAT ZIJN JE WERKZAAMHEDEN? 

Ik hou de tuin bij, dus ik doe snoeiwerkzaamheden, grasmaaien, onderhoud en opbouw. Bij Kasteel Daelenbroeck 
worden veel bruiloften en vergaderingen gehouden. Daar mag ik alles dan voor opbouwen. Denk aan het podium 
voor de DJ, tafels en stoelen klaarzetten. Zoals de gasten het willen, zo moeten wij het neerzetten. 

HOE ZIJN JE COLLEGA’S? 

Heel chill. Ik heb hele leuke collega’s waar ik goede gesprekken 
mee kan voeren. We helpen elkaar ook. Het is heel fijn.

WAT MAAKT DEZE STAGE ZO LEUK? 

Ik doe bijna nooit hetzelfde. Mijn baas en collega’s zijn hele leuke 
mensen. En mijn stageplek is ook mijn bijbaantje!

PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT

WIE BEN JE EN WAAR LOOP JE STAGE?

Ik ben Emma en ik loop stage bij H&M in Roermond.

WAT ZIJN JE WERKDAGEN EN –TIJDEN?

Ik loop stage op donderdag van 10.00u tot 15.00u en op vrijdag van 
9.00u tot 15.00u. 

WAT ZIJN JE WERKZAAMHEDEN?

Op donderdag sta ik veel in de winkel en help ik klanten. Ook help 
ik bij het inhangen van kleding en sta ik bij de paskamers. De vrijda-
gen werk ik in het magazijn en hang ik de kleding aan hangers. 

HOE ZIJN JE COLLEGA’S?

Mijn collega’s zijn heel erg behulpzaam en leuk om 
mee te praten. Ik kan het goed met ze vinden.

WAT MAAKT DEZE STAGE ZO LEUK?

De collega’s, het leuke werk en het is leerzaam om 
te doen!
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Leerlingenraad bestaat dit jaar uit: Shermin, Ceylan, Deborah, Niels en Zita. 

Meneer Charaf heeft het stokje overgenomen van juf Naima.
Mevrouw Geenen en of leden van Raad van Toezicht, wonen deze vergaderingen soms ook bij.

Hieronder een korte samenvatting van de besproken onderwerpen.

RUIM JE ROMMEL OP ACTIE. 

Een actie die sinds vorig jaar in het leven is geroepen. We merkten dat op het schoolplein veel rotzooi ligt van de 
pauzes. Om iedereen hier bewust van te maken hebben we een rooster gemaakt, zodat iedere groep bij het sluituur 
ziet hoeveel rotzooi er na de pauze buiten EN binnen ligt.
Dit jaar gaan we hiermee verder. Vanuit de leerlingenraad willen we jullie allen vragen om hier alert op te zijn en 
jouw afval gewoon in de afvalbak te dumpen!

 HET SCHOOLPLEIN

Vorig jaar hebben we een start gemaakt voor het schoolplein. We zijn toe aan vernieuwing en dat willen we als 
school dan ook graag doen met onze leerlingen. De leerlingenraad heeft vorig jaar een lijst aangevoerd namens alle 
leerlingen van onze school met faciliteiten die zij graag wensen op het schoolplein. Helaas hebben we ons hier het 
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afgelopen jaar mede door corona niet verder in kunnen verdiepen, wat dus betekent dat we ons dit jaar extra hard 
gaan inzetten om het schoolplein opnieuw in te richten. 

 VERKEERSSITUATIE RONDOM SCHOOL

Wanneer je op de Heinsbergerweg rijdt rond 15.00 uur 
zie je dat er 4 leerkrachten in een oranje hesje iedere dag 
opnieuw aan de weg staan om leerlingen veilig over te 
laten steken. Auto’s die te hard rijden en zelfs auto’s die 
inhalen op deze weg zijn een gevaar voor onze leerlin-
gen en andere weggebruikers. We hebben vorig jaar een 
enquête door leerlingen en ouders laten invullen om de 
situatie rondom school toe te lichten. Met deze resul-
taten willen wij graag naar de gemeente van Roermond 
om hen dit te presenteren. De leerlingenraad heeft 
zelfs contact gehad met de politie en ook zij vinden dat 
de situatie rondom school onveilig is. We nodigen dit 
jaar de wethouder van verkeer uit om deze resultaten met hen te delen. We houden jullie op de hoogte!

 IDEEËNBUS

Wij willen graag dat iedereen op school weet dat we een ideeënbus hebben. Hier kun je jouw idee opschrijven en 
in de bus duwen. Tijdens onze vergadering lezen we de ideeën en bespreken we jouw idee!

 VRAGEN VANUIT LEERLINGENRAAD:
• Vraag: We vinden dat het veel tijd kost voordat we de Nederlands- en rekenboeken hebben tijdens onze lessen. 
• Antwoord: Na de AMN toetsen hebben de docenten van Nederlands en rekenen een beter beeld van het 

niveau van onze leerlingen. We zorgen er dan voor dat iedereen in het juiste boek werkt. Ook hebben we alle 
boeken nu gelabeld, zodat we makkelijker alle boeken kunnen vinden. 

CEYLAN DEBORAH NIELS ZITA

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD
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UNCHARTED (NETFLIX)
Schattenjager Nathan Drake en zijn mentor Sully 
gaan op een gevaarlijk wereldwijd avontuur om 

het verdwenen goud van Magellaan te vinden. Een 
enorm spannende film om te kijken!

HET ACHTERHUIS
Iedereen kent het verhaal van Anne Frank wel; het meisje 
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in 

het Achterhuis en daar een dagboek bijhield. 
In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd 
in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige over-

levende van de familie, haar vader Otto Frank, zorgde 
ervoor dat het dagboek gepubliceerd werd. Het boek is 

een van de meest gelezen boeken ter wereld. 
Naast het dagboek is er nu ook een stripverhaal gemaakt! 
De tekeningen zijn ontzettend mooi. De originele teksten 

uit het dagboek zijn erin gebruikt. Een indrukwekkend 
en ontroerend verhaal. 

Je kunt allebei de boeken komen lenen in de schoolbieb!
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toptips!
filmtip boekentip
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prijsvraag
N a  e e n  g e w e l d i g  a a n t a l  r e a c t i e s  o p  d e  v o r i g e  p r i j s v r a a g  z i j n  e r  t w e e  w i n n a a r s 

u i t  d e  b u s  g e k o m e n  d i e  w e  b l i j  h e b b e n  g e m a a k t  m e t  e e n  F a s h i o n C h e q u e . 

D i t  k e e r  w a r e n  K e a n o  e n  B r a m  d e  g e l u k k i g e n ! 
H e e l  v e e l  s h o p p l e z i e r ! 

W i l  j e  o o k  k a n s  m a k e n  o p  e e n  p r i j s ,  d o e  d a n  m e e ! 
J e  k u n t  j e  a n t w o o r d  o p  e e n  b r i e f j e  a a n  j u f  N a i -

m a  o f  j u f  A d r i  g e v e n ,  m a a r  m a i l e n  o f  e e n  D M 
v i a  I n s t a g r a m  s t u r e n  k a n  o o k .

H o e v e e l  B u e n o ’ s  z i t t e n  e r  i n  d e z e  k o m ?
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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 ges-
chikte 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)

HEY YUSUF! WAAR WERK JE?

Ik werk bij de Kruidvat in Roermond.

HOE BEN JE AAN DIT BAANTJE GEKO-

MEN?

Ik heb via de website gesollici-
teerd. Een vriend van mij werkte 
daar ook en hij vertelde mij dat 
ze nog mensen zochten. 

WAT HEB JE MOETEN DOEN OM DIT 

BAANTJE TE KRIJGEN?

Ik heb via de website een formulier ingevuld. Daarna 
hebben ze mij via Whatsapp een bericht gestuurd met 
allerlei vragen die ik moest beantwoorden. Ik heb dit 
ook via Whatsapp beantwoord en dat vond ik heel fijn! 
Daarna werd ik uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 
in de winkel. Ik vond dit heel spannend. Aan het einde 
van het gesprek hoorde ik meteen dat ik aangenomen 
was. Ik was zo blij!

WAT HOUDT HET WERK IN?

Ik moet vakkenvullen, spiegelen, de winkel opruimen. 
Aan het einde van elke werkdag moeten we ook schoon-
maken en de winkel netjes achterlaten.

WAT MAAKT HET WERK LEUK?

Het is gezellig met collega’s en om met klanten te praten. 

Ik ben erg sociaal en ik merk dat mijn Nederlands beter 
is geworden sinds ik daar werk, omdat ik veel praat met 
mensen.

Ze zoeken nog mensen, dus als je wil werken bij de Kruid-
vat kun je dat aan mij laten weten. 

HEY JIVENEY! WAAR WERK JE?

Bij Proteion werk ik in de schoonmaak bij mensen thuis.

HOE BEN JE AAN DIT BAANTJE GEKOMEN?

Via mijn stiefmoeder. Zij werkt ook voor Proteion, maar 
dan in de zorg. Zij heeft mij gewezen op deze vacature.

WAT HEB JE MOETEN DOEN OM DIT BAANTJE TE KRIJGEN?

Ik heb gesolliciteerd via de website en daarna werd ik uit-
genodigd voor een gesprek. Na dit gesprek ben ik meteen 
aangenomen. Ik was erg blij. Ik kon meteen beginnen.

WAT HOUDT HET WERK IN?

Ik poets bij mensen thuis, omdat 
zij door hun gezondheid dit niet 
meer zelf kunnen. Dit is heel 
hard werken.

WAT MAAKT HET WERK LEUK?

Ik kom elke keer bij andere 
mensen thuis en daarmee klets 
ik ook. Iedereen heeft een ander 
verhaal en dat maakt het ook interessant. Verder ver-
dient het ook echt lekker.
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‘n leuke bijbaan

Elke schoolkrant interviewen we een leerling over 
zijn of haar bijbaantje. Dit keer zijn dat Yusuf en 
Jiveney.

 Jiveney

Yusuf



VERWARM DE OVEN OP 180 GRADEN. KLOP DE EIEREN, ZONNEBLOEMOLIE, BASTERDSUIKER EN VANILLE 

EXTRACT EEN PAAR MINUTEN MET EEN MIXER DOOR ELKAAR.

ZEEF HET ZELFRIJZEND BAKMEEL ERBIJ EN VOEG EN ZOUT EN KANEEL TOE EN SCHEP MET EEN HOUTEN 

LEPEL ER DOOR. SCHEP DE GERASPTE WORTELS DOOR HET BESLAG. HAK DE WALNOTEN GROF EN SCHEP 

OOK DOOR HET BESLAG.

LEG EEN STUK BAKPAPIER OP DE BODEM VAN DE SPRINGVORM EN VET DE RANDEN GOED IN. BESTUIF 

VERVOLGENS LICHTJES MET ZELFRIJZEND BAKMEEL OF BLOEM. GIET HET BESLAG IN DE VORM EN BAK 

DE CARROTCAKE 60 MINUTEN IN DE OVEN, LAAT DAARNA AFKOELEN.

MIX DE ROOMKAAS EN BOTER SAMEN MET 

HET POEDERSUIKER DOOR ELKAAR TOT EEN 

EGALE EN ROMIGE FROSTING. SNIJD DE 

CARROTCAKE ALS HIJ HELEMAAL IS AFGEKOELD 

HORIZONTAAL DOORMIDDEN. VERDEEL 

ONGEVEER DE HELFT VAN DE FROSTING 

OVER DE ONDERZIJDE EN LEG DE BOVENZIJDE 

ER WEER OP. BESMEER NU DE BOVENZIJDE 

MET DE REST VAN DE ROOMKAASFROSTING. 

GARNEER DE BOVENZIJDE MET EEN AANTAL HALVE WALNOTEN.

JE BEWAART DE TAART ZONDER DE FROSTING GOED AFGEDEKT BUITEN DE KOELKAST. MET 

FROSTING IN DE KOELKAST. HAAL HEM EEN UUR VOOR HET SERVEREN UIT DE KOELING OM HEM OP 

KAMERTEMPERATUUR TE LATEN KOMEN.

TIP: VERVANG DE WALNOTEN OOK EENS DOOR PECANNOTEN.

RECEPT VAN WWW.LEUKERECEPTEN.NL 

35PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT34 PRAKTIJK ONDERWIJS ROERMOND SCHOOLKRANT

R
E

C
E

P
T

BENODIGDHEDEN::

• 5 EIEREN

• 300 ML ZONNEBLOEMOLIE

• 250 GR BASTERDSUIKER (WIT OF LICHT-

BRUIN)

• 2 THEELEPELS VANILLE EXTRACT

• 300 GR ZELFRIJZEND BAKMEEL

• SNUFJE ZOUT

• 2 THEELEPELS KANEEL

• 400 GR WORTELEN (GERASPT)

• 125 GR WALNOTEN

• BOTER OM IN TE VETTEN

• FROSTING:

• 400 GR ROOMKAAS

• 100 GR BOTER (KAMERTEMPERATUUR)

• WALNOTEN TER DECORATIE

• 150 GR POEDERSUIKER

EN VERDER:

• MIXER

• SPRINGVORM VAN CA 22 - 24 CM

CARROTCAKE
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(OFTEWEL WORTELTAART)
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Noah had een geweldig idee.
Hij heeft serieus aan dit idee gewerkt: 

het is hem gelukt om helemaal zelfstandig deze toffe fietskar te maken! 

Kom lunchen of dineren in ons schoolrestaurant!
Het schoolrestaurant is weer geopend. Elke maandag (behalve 5 december) 
kun je om 17.00u komen dineren. Het restaurant is op dinsdag om 12.00u ook 

geopend voor lunch. De vierde- en vijfdejaars HOAS-leer-
lingen maken de lekkerste gerechten en zorgen ook voor de 
bediening. Kom dus met je ouders, broertjes, zusjes, opa’s, 
oma’s, tantes en ooms gezellig eten!

Reserveren kan door een mailtje te sturen naar restaurant@
pro-roermond.nl. De kosten van zowel diner als lunch zijn €15,- (2 drankjes inbegrepen).

Kijk voor het menu en meer informatie op www.praktijkonderwijsroermond.nl/schoolrestaurant.

Woonhuis
Bij Praktijkonderwijs Roermond gaan we geen uitdaging uit de weg.
Derdejaars leerlingen hebben een dag in de week het vak Woonhuis. Zaken als 
budgetteren, rekening houden met boodschappen en het huis in orde houden, 
behoren tot het takenpakket. Dit jaar hebben we echter meer derdejaars leerlin-
gen dan de jaren hiervoor. Als oplossing hebben we een appartementje weten te 
huren in Melick. We hebben met alle Woonhuisdocenten en leerlingen gekeken 
naar mogelijkheden om het toch woonbaar te maken voor onze groepen. Zo zijn 
er leerlingen met hun docenten naar kringloopcentra, winkels en woonboulevard IKEA geweest.
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Leerlingen leren dat ze niet zomaar iets kunnen kopen voor een nieuwe woning, ze 
moeten rekening houden met de inrichting. Gewapend met een meetlint hebben onze 
leerlingen gezocht naar het juiste meubilair dat past in het appartementje. Weliswaar 
met een beetje hulp van onze Woonhuisdocenten hopen we zo snel mogelijk om met 
iedere groep dagelijks naar ons 2e tijdelijke woonhuisje te kunnen gaan!

opROER
Maandag 19 september heeft Praktijkonderwijs Roermond deelgenomen aan opRO-

ER. Dit is kennismaking met cultuur in Roermond voor alle 3e jaars leerlingen. Via 
activiteiten in de binnenstad, workshops en een dansvoorstel-

ling bij de Eci Cultuurfabriek kunnen de leerlingen kennis-
maken met de culturele activiteiten die Roermond rijk is en 

waar zij zelf bij kunnen aansluiten. 

We hebben een super ochtend gehad met enthousiaste leerlingen en docenten!

Introductieweek
De eerste schoolweek voor onze eerstejaars leerlingen was weer fantastisch!

De eerste drie lesdagen hadden de leerlingen de school én de docenten voor 
zich alleen. Op maandag hadden we teambuildingsactiviteiten van Go Ac-
tive. Hierna hebben we samen op school heerlijk gegeten. De dinsdag stond 
in het teken van het muntenspel in Attractiepark Toverland: met het maxi-

male aantal klasgenoten (en docenten) in zoveel mogelijk attracties om 
munten te verdienen. Als afsluiting vonden op woensdag wateractiviteiten 
plaats in Ool, georganiseerd door Wim Steur.

Klas 1B mocht als welverdiende winnaars van het muntenspel genieten van een etentje in het 
Schoolrestaurant!
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Wist je dat…

…juf Celine bevallen is van een zoon?

…hij Nino heet?

…juf Sigrid ook bevallen is van een zoon?

...hij Mats heet?

...alles goed met hen allemaal gaat?

...Nino en Mats precies een maand na elkaar geboren zijn?

…meneer Gerben K. en juf Liesbeth 25 jaar in het onderwijs werken?

...zij hiervoor in het zonnetje gezet zijn door mevrouw Geenen?

...de kapperszaak van oud-leerling Ibrahim inmiddels 

    zo gegroeid is dat hij verhuisd is naar de St. Christoffelstraat?

...de zaak nu VIP Kapsalon heet?

...je alle vorige edities van de schoolkrant op de website van school kunt teruglezen?

…het schoolrestaurant is gestart?

…er elke dinsdag ook geluncht kan worden in het schoolrestaurant?

…het schoolrestaurant een eigen naam verdient?

…het schoolrestaurant vanaf nu PrOef! heet?
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2 1  n o v e m b e r  t / m  2  d e c e m b e r :  d o e l e n g e s p r e k k e n

5  d e c e m b e r :  P a k j e s a v o n d

6  d e c e m b e r :  s t u d i e m i d d a g  v a n a f  1 2 . 3 5 u

8  d e c e m b e r :  s t u d i e m i d d a g  v a n a f  1 2 . 3 5 u

9  d e c e m b e r :  P a a r s e  V r i j d a g

1 4  d e c e m b e r :  F o u t e  k e r s t t r u i e n d a g

2 4  d e c e m b e r  t / m  8  j a n u a r i :  K e r s t v a k a n t i e

V a n a f  1 6  j a n u a r i :  r a p p o r t g e s p r e k k e n

1 7  f e b r u a r i :  v r i j e  d a g 

1 8  t / m  2 6  f e b r u a r i :  C a r n a v a l s v a k a n t i e

6  t / m  1 7  m a a r t :  d o e l e n g e s p r e k k e n

9  e n  1 0  a p r i l :  P a s e n

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

De redactie van de Schoolkrant bestaat uit 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
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