
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze examenleerlingen zijn bezig met hun sectorwerkstuk (mavo) of profielwerkstuk (havo 
en vwo). Het zijn hun eerste, voorzichtige schreden op het pad naar zelfstandig onderzoek. 
Leren zelfstandig onderzoek te doen vraagt om begeleiding van docenten, want om die 
werkstukken te kunnen maken moeten bepaalde vaardigheden bij leerlingen tot 
ontwikkeling komen. Niet zelden maken ze bij hun onderzoek gebruik van een vragenlijst. En 
soms moet je ze een beetje helpen om hun doelgroep te bereiken. In dit geval willen de 
havo-5 leerlingen die een anonieme enquête gemaakt hebben weten hoe ouders over de 
jeugd GGZ denken. U kunt de enquête bereiken via deze link 
https://www.survio.com/survey/d/I4G5T7D3U2E6K9E6N   
 

 

 
 
Onlangs is de campagne ‘Bijna 18’ van start gegaan om leerlingen in het voorgezet onderwijs 
erop te wijzen dat zij vanaf hun 18e recht hebben op een tegemoetkoming van DUO, de 
‘tegemoetkoming scholieren’. Als zij daarna doorstuderen in het mbo, hbo of aan de 
universiteit kunnen ze studiefinanciering krijgen. Een deel van de scholieren is nog niet 
bekend met DUO en weet vaak niet waar ze recht op heeft. Onderdeel van de campagne is 
de webpagina https://duo.nl/18-jaar-worden/. Op die pagina informeert DUO scholieren 
over de tegemoetkoming, hoeveel geld ze kunnen krijgen en hoe ze dit online aanvragen via 
Mijn DUO. Ook kunnen ze er lezen waar ze recht op hebben bij een vervolgopleiding in het 
mbo of hoger onderwijs. 
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Als nieuw onderdeel van de wervingsactiviteiten die deze maanden plaatsvinden biedt het 
Rembrandt College leerlingen uit groep 8  Masterclasses aan, die ze gedurende vier weken 
kunnen volgen op de woensdagmiddag. Ze konden kiezen uit: kunst, Cambridge English, 
ondernemerschap, technologie en sport. De masterclasses gingen vorige week van start. Zo 
werd er bij sport in deze eerste week met pijl en boog geschoten. Aan hun fanatisme was te 
zien dat de leerlingen dat erg leuk vonden. Bij Cambridge English hebben de leerlingen o.a. 
geoefend met kijk- en luistervaardigheid. Al gauw bleek dat de leerlingen al over een aardige 
woordenschat beschikken. 
Bij ondernemerschap mochten leerlingen nadenken over welk bedrijf ze graag zouden willen 
starten. Er ontstonden veel creatieve ideeën, zoals een eigen hotel runnen, een cruiseschip 
(!) in de vaart brengen, zelf linnen tasjes ontwerpen en een alcoholvrije slijterij opzetten. Bij 
muziek hebben de leerlingen geleerd om samen met verschillende muziekinstrumenten 
'Seven Nation Army' te spelen. In de technologie Masterclass waren ze bezig met het 
programmeren van een eigen game op hun laptop. 
Het was een geslaagde eerste week! 

 

 
 

 
A.s. vrijdag is het Paarse Vrijdag. Op deze dag vragen leerlingen in de pauzes aandacht voor 
het feit dat seksuele- en genderdiversiteit maatschappelijk nog niet een geaccepteerd 
fenomeen is. 
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