
NIEUWS AFDELING MAASLAND
Leerjaar 1 en 2

Allerbeste wensen
maasland 1-2

Vanuit het team Maasland de allerbeste wensen voor 2022! Dat het een mooi jaar voor ons
allen mag worden.

Rapportvergaderingen 18 en 20 januari
maasland 1-2

As dinsdag- en donderdagmiddag zijn de rapportvergaderingen van onze klassen. Dat
betekent dat we in een verkort lesrooster werken waarbij vanaf lesuur 6 de lessen vervallen.

lesuur 1: 8:30 - 9:10
lesuur 2: 9:10 - 9:50
pauze
lesuur 3: 10:10 - 10:50
lesuur 4: 10:50 - 11:30
lesuur 5: 11:30 - 12:10
vanaf lesuur 6: vervalt
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Nieuwe collega
maasland 1-2

We heten voor klas B2H1M een nieuwe collega welkom voor het vak Engels: Martine
Klingenberg. Donderdag 20 januari start zij en wij wensen haar ontzettend veel succes en
plezier toe met het lesgeven op onze afdeling. Martine zal daarnaast een aantal lessen
verzorgen aan havo-3 en vmbo-BK-3 binnen Blariacumcollege.

Proefwerkweek
maasland 1-2

De proefwerkweek kon door de lockdown helaas niet doorgaan. Wij balen hier flink van. We
weten ook dat we het nu niet voor iedereen goed kunnen doen: de ene leerling zou gebaat
zijn bij een toetsweek nu in januari en de andere is gebaat bij maatwerk per vak of het niet
meer inplannen van deze toets.
We hebben daarom voor de best passende oplossing gekozen. Een aantal toetsen vervallen
en een aantal andere toetsen worden in de komende weken gepland onder de les.
Hierbij hanteren we de norm van maximaal 2 proefwerken op één dag en maximaal 4
proefwerken per week. Om de druk op de leerlingen te verlagen wordt de periode t/m 28
januari huiswerk-luw. Dat betekent dat er zo weinig mogelijk huiswerk wordt gegeven.

Warme kleding en geen jas in de klas
maasland 1-2

Vanwege de huidige corona-situatie staan de klapramen op de afdeling allemaal open - ook
tijdens de lessen. Hierdoor is het behoorlijk fris. We vragen leerlingen zich warm te kleden
en een extra vest of hoodie mee te nemen. Jassen zijn tijdens de les niet toegestaan en
blijven ook nu in de kluisjes of op de kapstok.

Ouderavond
maasland 1-2

Op 1 februari staat onze ouderavond naar aanleiding van het rapport en voor klas 2 de
advisering gepland. Omdat we u niet fysiek in de school mogen ontvangen, plant de mentor



met u een online gesprek in. Dat kan daardoor ook op een andere datum of tijdstip worden
ingepland.

De week van Economie en Ondernemen (E&O)
vmbo maasland 2

Zoals eerder aangegeven kiezen de tweedejaars leerlingen van het vmbo op 1 april 2022
een profiel. Er zijn veel verschillende profielen. Het is belangrijk iets te kiezen wat bij je past.
Een keuze maken is niet gemakkelijk, maar daar worden de leerlingen op school in begeleid.
We noemen deze begeleiding Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Een van de
onderdelen van LOB is dat leerlingen op de eigen afdeling kennis maken met de profielen
die op het Blariacumcollege in de bovenbouw worden aangeboden. Dit doen we door middel
van ‘De week van…’.
Tijdens ‘De week van…’ staat gedurende één week de afdeling in het teken van een van de
profielen.

In de week 17 t/m 21 januari is dit:
‘De week van Economie & Ondernemen (E&O)’

Een aantal lessen staan dan in het teken staan van dit profiel. Aan het eind van de week
krijgen de leerlingen een reflectieformulier mee naar huis. We nodigen u, als
ouder(s)/verzorger(s), uit om dit formulier samen met uw zoon/dochter in te vullen. Hopelijk
krijgt uw zoon/dochter, door ‘De week van Economie en Ondernemen’ een beter beeld van
het profiel en kunt u samen bepalen of dit profiel mogelijk bij hem of haar past.

Bij Economie en Ondernemen (E&O) wordt gelijk gedacht aan geld verdienen. Dit komt
uiteraard aan bod. Je leert namelijk de beginselen om een eigen bedrijf te starten. Echter
E&O is veel meer! Bij E&O moet je het leuk vinden om te verkopen maar ook leerlingen die
creatief zijn komen bij E&O niets tekort. Je leert namelijk van alles over Mode & Design en
Presentatie & Styling. In Venlo zijn veel logistieke bedrijven gevestigd. Dit biedt volop kans
op een baan. Bij E&O leer je bij Logistiek en Distributie van alles over logistiek. Het
organiseren van activiteiten komt aan bod bij het onderdeel Secretarieel. Dus E&O is niet
alleen voor leerlingen die goed zijn in rekenen.

Bij E&O wordt veel gewerkt in projectvorm. Je gaat dan in een groep werken aan “echte”
opdrachten. Je gaat aan de slag voor een echte opdrachtgever zoals bijvoorbeeld de



centrummanager van winkelcentrum Blerick. Recent heeft dit als resultaat opgeleverd dat
hierover een stukje in de Blerickse krant is verschenen (zie volgende pagina).
Indien je het leuk vindt om samen te werken, oplossingen te bedenken en voor het “echt”
aan de slag te gaan, past projectonderwijs precies bij je.

Bij E&O ga je veel op onderzoek uit in de praktijk. Dat kan variëren van een stage bij een
logistieke dienstverlener tot praktijkopdrachten bij een lokale winkelier. Dus je zit bij E&O niet
alleen op school achter je chromebook maar je bent actief aan de slag om je kennis te
vergroten!

Belangrijke data
maasland 1-2

14 januari cijfers voor rapport moeten in magister staan
17 januari start van de week van economie en ondernemen (E&O)
18 januari verkort rooster tot 12.10 uur (rapportvergaderingen)
20 januari verkort rooster tot 12.10 uur (rapportvergaderingen)
21 januari rapport in magister zichtbaar
7 februari start van de week van dienstverlening en producten (D&P)
7 maart voorlopige profielkeuze voor klas 3 VMBO wordt vastgelegd
1 april definitieve profielkeuze voor klas 3 VMBO wordt vastgelegd

Data zijn onder voorbehoud ivm de ontwikkelingen rondom het corona virus.

Met vriendelijke groet,

Mevr. C. Custers
Teamleider Maasland


