Leerling Aletta maakt folderrek voor kledingbank
Maxima in Sappemeer
Directeur Ingrid Drenth van het vmbo en het praktijkonderwijs van het dr. Aletta
Jacobs College in Hoogezand heeft maandag een folderrek overhandigd aan
Henk Slagter van kledingbank Maxima in Sappemeer. Dit folderrek is gemaakt
door leerling Bjorn Dam.
Bjorn Dam zit in de examenklas van de gemengd theoretische opleiding binnen het
vmbo. De leerlingen in deze richting hebben naast theorievakken ook een praktijkvak. Binnen de module techniek heeft Bjorn zelfstandig aan het project gewerkt.
Folderrek
Het folderrek is bedoeld om informatiebrochures en workshopfolders op een
aantrekkelijke wijze te presenteren in het gebouw van de kledingbank aan de
Molenraai in Sappemeer.
Want naast de uitgifte van kleding organiseert Maxima ook workshops: bezoekers
kunnen zich opgeven voor workshops die in samenwerking met andere organisaties
worden gegeven, bijvoorbeeld ‘Omgaan met weinig geld’, ‘Goedkope en gezonde
voeding’ en ‘Opvoeding’.

Verder is er bij Maxima volop informatie over welke regelingen er zijn voor minima in
de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Picknickbank
Het is niet de eerste keer dat leerlingen van het Aletta iets voor de kledingbank
maken, eerder al werd een picknickbank voor de kinderspeelhoek gemaakt.
Ook in de toekomst zal Maxima een beroep mogen doen op het Aletta. Dit kan in de
vorm van een maatschappelijke stage van leerlingen zijn, maar ook in de vorm van
een nieuwe praktijkopdracht voor leerlingen van de afdeling techniek.
vmbo-t
Het is dit jaar overigens voor het laatst dat leerlingen op het Aletta examen kunnen
doen in de gemengd theoretische richting. Vanaf komend schooljaar is er op dit
niveau allen nog de vmbo-t (theoretisch). De leerlingen hebben dan 6 theorievakken.
Hiervan zijn 4 verplicht en 2 keuze.
Op deze manier lijkt de vmbo-t grotendeels op de mavo van voorheen. Een diploma
geeft recht op doorstroom naar niveau 4 van het mbo of naar de havo.
Leerlingen die meer willen dan alleen theoretische vakken kunnen, zoals altijd,
terecht op de kaderberoepsgerichte afdelingen zorg en welzijn, handel en
administratie, techniek en groen. Hier krijgt de leerling tot 12 uur praktijk per week.
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