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schrijfmarathon

;
Op maandag 11 en dinsdag 12 december organiseren we voor de 5
keer de schrijfmarathon voor Amnesty Interna?onal. Er worden
brieven geschreven voor mensen die gediscrimineerd worden om
wie ze zijn of vastziCen omdat ze voor hun mening uitkwamen. Ook
sturen de brievenschrijvers groetenkaarten aan gevangenen, zodat
ze weten dat ze niet vergeten zijn.
Leerlingen en docenten starten maandag 11 december om 17.00 uur
met schrijven en houden er 24 uur later pas weer mee op. Via een
live-stream kan iedereen de schrijvers blijven volgen. Wilt u
meeschrijven, bijvoorbeeld ?jdens de ouderavond? U bent van harte
uitgenodigd om even aan te schuiven.

scholenmarkt

Afgelopen maandag stonden wij op de schoolkeuzemarkt in
Vlaardingen. Wat is het enorm druk geweest!
Er was veel interesse voor onze school en wat hebben onze
brugklasleerlingen Ashley en Koharu ons goed geholpen!
Woensdag stonden we op de scholenmarkt in RoCerdamOverschie. Ook daar hebben twee brugklasleerlingen, Tatum en
Tessa, enorm
goed geholpen
met de promo?e
van Lyceum
Schravenlant!
Bedankt
allemaal!

Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers
mensen eerlijker te behandelen. En hoe meer groetenkaarten, hoe
groter de steun voor
de mensen voor wie
we schrijven. Dat is
onvoorstelbaar
belangrijk. Tijdens de
Schrijfmarathon van
vorig jaar schreef
onze school maar
liefst 2278 brieven en
kaarten.

talentklas Art & Design

Een videoboodschap naar een kunstenaar van nu

De leerlingen van de talentklas Art & Design zijn op excursie geweest
in Schiedam om kennis te maken met hedendaagse kunst. Wat
betekent het om in onze hedendaagse wereld te leven? Hoe
verhouden ‘kunstenaars van nu’ zich als echte wereldburgers tot het
verleden en de huidige maatschappij? Hoe komt dat tot ui?ng in hun
werk? En waar halen zij hun inspira?e vandaan?
Tijdens een interac?eve rondleiding door de tentoonstelling ‘Het
Geheugentheater’ van kunstenaar Niek Hendrik bij De Ketelfactory
werden ze uitgedaagd om te onderzoeken hoe onze (collec?eve)
beeldcultuur werkt. De brugklassers waren echt onder de indruk en
stuurden zelfs nog een videoboodschap met ?p naar de kunstenaar…
Check hier het ﬁlmpje! hCps://www.youtube.com/watch?
v=GDjRpvQ_ruI.
De talentklas Art
& Design besteedt
veel aandacht aan
talentontwikkeling
en in het bijzonder
aan hedendaagse
kunst.

rapportvergaderingen

Vanaf vorige week woensdag 22 november tot en met dinsdag 28
november vergaderen de docenten over de de presta?es van de
leerlingen in periode 1. Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt
kunnen lezen, wordt er gewerkt met een 40-minutenrooster. Op
woensdag 29 november maken de leerlingen van de bovenbouw
hun herkansingen waarna cijferperiode 1 deﬁni?ef gesloten wordt.
De behaalde cijfers staan natuurlijk in SOM en komen ook op het
rapport te staan dat u samen met uw kind op 11 of 12 december
kunt ophalen bij de mentor.

schaduwcollege Schiedam

Een schaduwcollege van jongeren uit Schiedam vergaderde
tegelijker(jd met het echte college van B&W over actuele thema’s
binnen de gemeente. Onderwerpen die de jongeren bijzonder
aanspraken, waren de Monitor LeeDaarheid en Veiligheid, de inzet
van BOA’s en de stadsmarke(ng in Schiedam. Layla Aissa( zat
namens onze school in het college.
Het Jongerencollege bestond uit vijf leerlingen van de vijf
verschillende scholen in Schiedam en een studente (zij vervulde de
rol van burgemeester). De jongeren ‘schaduwden’ elk een bepaalde
wethouder uit het echte college van B&W.
Een jongere verwoordde de ervaring van het schaduwcollege heel
mooi: “In het begin dachten we: jeetje wat een saaie stukken, maar
toen we eenmaal als college met elkaar in gesprek gingen, bleek het
allemaal veel leuker.”
Veiligheid
Uit de discussies in het Jongerencollege bleek grote betrokkenheid
over wat er in ‘hun’ stad gebeurt. Bijvoorbeeld over de veiligheid in
de stad. Het schaduwcollege kwam erachter dat dit niet wordt
gepeild bij inwoners jonger dan 18 jaar, terwijl jongeren 30% van de
Schiedamse bevolking uitmaken en in de ogen van het
Jongerencollege juist veel meer buiten zijn en daar ervaringen
opdoen. Terwijl ouderen rela?ef meer binnen ziCen, thuis of op het
werk. Het Jongerencollege adviseert de gemeente om hier de
volgende keer rekening mee te houden.
Stadsmarke(ng
Een ander thema waarmee de jongeren zijn begaan, is de
stadsmarke?ng. In de plannen van de gemeente wordt die
momenteel vooral gebouwd rondom de drie unique selling points:
jenever, kunst & cultuur en innova?ef ondernemen. Het
Jongerencollege ziet in Schiedam juist vooral kansen voor jonge
ondernemers die laagdrempelig kunnen starten in de vele panden
die leeg staan. Ze zien veel mogelijkheden voor young professionals
en Schiedam als woonstad voor studenten. De geograﬁsche ligging
van de stad is volgens hen daarvoor ook ideaal.

verlich(ng
nieuwe
piramides in Egypte

Nu de dagen korter worden en het
weer slechter, is het extra belangrijk
om goed zichtbaar te zijn in het
verkeer. De poli?e controleert dan
ook streng in deze maanden op
werkende (ﬁets)verlich?ng. Als deze
niet in orde is, wordt direct proces
verbaal opgemaakt! Voorkomen is
beter dan genezen...

oudermiddag / avond

Op 11 december 's avonds en 12 december 's middags kunt u het
rapport van uw kind komen ophalen op school. Het is bij ons op
school inmiddels goed gebruik dat dit een 'verplicht'
contactmoment is tussen ouder en mentor van de leerling.
Het is dan ook de bedoeling dat u samen met uw zoon of dochter
het rapport komt halen. Eerder heeo u bericht ontvangen waarin
staat hoe u een afspraak voor een van deze twee dagen kunt
maken. Wij vragen u om
zoveel mogelijk gebruik
te maken van de digitale
intekenmogelijkheid.
Niet alleen heeo u daar
het voordeel dat u het
?jds?p zelf kunt bepalen,
het scheelt onze
roosteraars ook veel
werk.

hoort wie klopt daar
5 December viert Sint traditioneel zijn
verjaardag. Omdat dit op een dinsdag
valt en de leerlingen dus allemaal om
uiterlijk 15:00 uur vrij zijn zullen er die
dag geen lessen uitvallen.
Wij wensen iedereen die het viert een
hele fijne middag of avond.

belangrijke data
28 nov:
27-28 nov:
29 nov:
6 dec:
11 dec:
11 dec:
12 dec:
13 dec:
14 dec:
15 dec:

voorlich?ngsavond proﬁelkeuze ouders klas 3
40-minutenrooster ivm rapportvergaderingen
herkansingen bovenbouw
Schravenlant experience voor
individuele leerlingen groep 8
UNESCO Project: Dag van de mensenrechten:
Amnesty schrijfmarathon, kerstmarkt, glazen huis
ouderavond en uitreiken rapport
oudermiddag en uitreiken rapport
inleveren voorlopige versie PWS NG/NT
AOB test klas 3
sportdag klas 5 en 6

careerday Delo 4H en 5A

Woensdagmiddag 15 november zijn de leerlingen met een NG/NTproﬁel uit 5A en 4H naar de zgn. Jet-Net Careerday in Delo gegaan.
Jet-Net is het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, een
samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Het doel is
havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en
technologie en hen te interesseren voor een bèta-technische
vervolgopleiding.
De leerlingen konden in groepen van 10 met een begeleider in 4
rondes kennis maken met bèta- en technologie-vervolgopleidingen
en -bedrijven. De begeleider was een bètastudent of een
medewerker van een van de 40 aanwezige bedrijven. In de vrije
ronde konden de leerlingen zelf een stand kiezen. Bij elke
bedrijfsstand werd een workshop verzorgd, waarbij de leerlingen
meer te weten komen over de werkzaamheden, technologieën en
beroepen binnen het bedrijf en vaak zelf aan de slag gaan met een
opdracht in dat kader.
Bij Shell deden de leerlingen een energiespel waarbij ze allerlei
vragen moesten beantwoorden over energiegebruik. Bij Seed Valley
kregen de leerlingen een workshop waarin ze DNA -materiaal uit
paprikaplanten isoleerden en analyseerden. Verder waren er
microscooppreparaten met plantencellen en ziekteverwekkende
schimmels en nematoden,
plantenweefselkweek
onder LED-verlich?ng en
uiteraard ook een grote
biologische diversiteit aan
paprika’s en chrysanten te
zien. De zonne-auto van
de TU-Delo was ook
aanwezig met een stand.
Dit is slechts een kleine
greep uit de ac?viteiten
die werden georganiseerd.
Ik denk dat door het
gevarieerde aanbod van
opleidingen en bedrijven
de meeste leerlingen weer
een beter beeld hebben
gekregen van beta- en
technologie-opleidingen
en beroepen.
Mw. M. Schut-den
Haan
docente
natuurkunde/nlt

businessschool

Wij, Younes, Achmet, Berkay en Alisha, leerlingen van de 5e jaars
Business School, zijn vorige week naar Hogeschool InHolland
geweest. Niet alleen onze school was er, maar ook nog veel andere
scholen.
Toen we daar waren kregen we een introduc?e van een leraar die
les geeo in ondernemerschap. Hij legde uit wat ondernemen
precies is. Hij vertelde ons verhalen over huidige bedrijven die
succesvol zijn, bijvoorbeeld het bedrijf Tesla. Hij vertelde over
jonge ondernemers in Nederland en hoe makkelijk het is om er
eentje te worden. Je kan bijvoorbeeld vloggen op YouTube of -zoals
de ondernemer Joep- wollen mutsen verkopen die je zelf maakt.
Er was nog een oud-student die vertelde over zijn baan bij Bram
Ladage. Hij laat bij verschillende ﬁlialen de werknemers
standaardiseren. Dat houdt in dat elke werknemer een vaste
manier van werken heeo. De andere scholen en wij moeten een
bedrijf voor een lege ruimte in het schoolgebouw ontwikkelen. Bij
de laatste bijeenkomst van de Business school
gaat elke school zijn idee presenteren en de
winnaar mag de lege ruimte van de
Hogeschool gebruiken om het bedrijf daar ook
echt te starten.
Ons idee is om veilig vervoer aan studenten
aan te bieden zodat ze met de bus naar evenementen kunnen. We
komen op dit idee, omdat we weten dat niet alle studenten
vervoer hebben om naar evenementen te gaan. Dus kunnen ze bij
ons voor een redelijke prijs een veilige heen- en terugreis regelen.

netwerk ouders en oud-leerlingen
We zoeken nog ouders, die ons netwerk "ouders en oud-leerlingen'
komen versterken. Wij organiseren jaarlijks beroepenvoorlich?ng
op Schravenlant, door ouders voor leerlingen!! Heeo u een
interessant beroep of leuke opleiding gevolgd en kunt u onze
leerlingen daarover wat meer vertellen?
Meld u dan aan voor ons Netwerk!
(via ouderpar?cipa?e@schravenlant.nl )
Wellicht tot ziens!

