
 

  

 

Nieuwsbrief 8        april 2018  

 

Start Project Chill op Stap 

Uitgaan is voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven. Jongeren 

gaan uit en hun ouders maken zich soms zorgen over hun veiligheid. Prettig en veilig 

uitgaan is echter te leren! Om ouders en leerlingen in de stad Groningen hierbij te 

ondersteunen is het project Chill Op Stap (#COS) ontwikkeld door Openbaar 

Onderwijs Groningen.  

Het project Chill op Stap is bedoeld voor de 4e en 5e klassen van het Heyerdahl 

College.  

Op maandag 7 mei om 13:30 uur openen we het project met een voorstelling van 

theater TRAXX:  ’Kapot van jou’  in de kantine van het Praedinius College. 

Vervolgens krijgen de leerlingen gedurende drie weken op school verschillende 

workshops door onder andere; Veilig Verkeer Nederland, WIJ-teams, Politie, Jimmy’s 

en Halt. 

Het project wordt gezamenlijk afgesloten, met ouders/verzorgers en leerlingen, in het 

uitgaansgebied van Groningen! De binnenstad staat maandag 28 mei in het teken 

van Chill Op Stap. Er worden verschillende casussen nagespeeld door politie, 

brandweer en de ambulancezorg. Deze casussen worden met de leerlingen 

nabesproken. Ook kunnen leerlingen in gesprek met ervaringsjongeren van Overstag 

en Jimmy’s. 

https://www.facebook.com/hashtag/chillopstap?source=note
https://www.facebook.com/hashtag/cos?source=note
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8t-_3waXPAhWF1RoKHd0MAvMQjRwIBw&url=http://www.provsonoord.nl/scholen-in-kaart/heyerdahl-college/&psig=AFQjCNELEK-hiF0bqQfRNqzMKIA1k8U6Rg&ust=1474720954201939


 

  

 

Voor u als ouders/verzorgers is er ook een interessant programma. Naast dat u ook 

verschillende casussen kunt zien, is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de 

horeca, politie, onderwijs en gemeente over prettig en veilig uitgaan in de stad 

Groningen. En zal er een interessante workshop worden gegeven waarover u nog 

nader geïnformeerd wordt. 

Na de meivakantie wordt u middels een brief uitgenodigd voor deze spectaculaire 

afsluiting. We hopen u tijdens deze avond te mogen verwelkomen! 

Op de website www.chillopstap.nl kunt u meer informatie vinden en  houden we u 

gedurende het project zoveel mogelijk op de hoogte!  

 

Kleding 

Het Heyerdahl College vindt het belangrijk haar leerlingen voor te bereiden op de 

toekomst. We proberen daarom praktijksituaties zo realistisch mogelijk weer te 

geven. Hier hoort ook juiste en gepaste kleding bij. Zo moet er met het oog op 

veiligheid een lange broek en dichte schoenen worden gedragen tijdens de vakken 

Algemene Techniek, Groenvoorziening en Horeca Voeding en Voedingsindustrie. 

Daarnaast is het van belang dat leerlingen kleding aan hebben die ze ook zouden 

dragen bij hun werkgever. “Ik kom juist gekleed”, is een werknemersvaardigheid 

waar de docenten aandacht aan besteden tijdens de mentorlessen en 

stagevoorbereidingslessen. Graag willen we u vragen hier ook thuis aandacht aan te 

besteden. 

 

Schoonmaakexamens 

Op 4 en 20 april hebben een aantal leerlingen uit klas 3, 4 en 5 sector dienstverlening 

en zorg examen gedaan voor schoonmaak in groothuishouding. Tijdens dit examen 

hebben de leerlingen laten zien de theorie en praktijk te beheersen van de 

schoonmaakvaardigheden die nodig zijn bij het schoonmaken van o.a. kantoren en 

schoolgebouwen.  

 

Het examen was voor veel leerlingen spannend, omdat de leerling alleen met de 

docent en de examinator in het lokaal moesten laten zien dat ze alles weten en 

kunnen. 

 

 

 

http://www.chillopstap.nl/


 

  

 

 

Voor de traditionele methode zijn geslaagd: 

 Madelon Korthuis  

 Renée van der Slikke 

 Natashira Elisa 

 Sabine Lalkens 

 Kimberly Horrel 

 Carmen Corpier 

 Angelica Herkul 

 Zinja Woldring 

 

Voor de microvezelmethode zijn geslaagd: 

 Jasmijn Reinders 

 Lisa Sibma 

 Ghislaine Hernandez 

 Michelle Veenstra 

 Avan Abdraman 

 

Van harte gefeliciteerd allen! 

 

VCA examens 

Na de voorjaarsvakantie is klas 5 gestart met de VCA-cursus door een expert van 

NIVI. Deze 11 wekelijkse cursus leidt tot een officieel VCA diploma. Dit diploma is 10 

jaar geldig en wordt veel gevraagd in het bedrijfsleven.                                                      

De examens staan gepland op 18 juni. De herexamens zullen op 2 juli plaatsvinden. 

 

Belangrijke data 

Meivakantie      23 april tot en met 4 mei 

Hemelvaart + de dag na hemelvaart  donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 

Tweede Pinksterdag     maandag 21 mei 2018 

Boris studiemiddag   woensdag13 juni vanaf 12.30 uur 

  (leerlingen vrij)   

 


