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Atlas College
SG De Triade is een school van het Atlas College. Ook de Copernicus SG, de  
OSG West-Friesland en SG Newton in Hoorn en SG De Dijk in Medemblik horen 
bij het Atlas College. Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap. 
Dat betekent dat iedereen welkom bij ons is en dat we willen leren van elkaars 
verschillen.

Bij het Atlas College werk en leer je voor vandaag en voor morgen, dat geldt voor  
al onze scholen. Maar er zijn ook verschillen. De ene school is bijvoorbeeld groter  
dan de andere, elke school heeft zijn eigen sfeer en de keuzemogelijkheden zijn 
anders. Zo kun je op de ene school kiezen voor het technasium en op de andere  
voor de sportklas of techniek. Het mooie van die verschillen is, dat er altijd een school 
is die bij jou past.

Het Atlas College vindt het heel belangrijk dat je zoveel mogelijk uit jezelf haalt.  
En of je nu kiest voor SG De Triade, Copernicus SG, SG Newton, OSG West-Friesland 
of SG De Dijk, we helpen je om je talenten verder te ontwikkelen, zodat ook jij kunt 
schitteren.

Veel informatie over SG De Triade is ook te vinden op detriade.atlascollege.nl en naardebrugklas.nl
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LEERLINGEN 
VOELEN ZICH 
VEILIG EN 
PRETTIG 
BIJ ONS

Welkom op onze school, SG De Triade. 
Een school waar kleinschaligheid en 
veiligheid voorop staan. Wij zijn Jan 
Adels en Jeanine van Schendel en wij 
zijn de schoolleiding. 

Op De Triade zitten ongeveer 440 
leerlingen en er werken 50 mensen: 
leraren, conciërges, een zorgcoördinator, 
enzovoort. Omdat we maar een kleine 
schoolleiding hebben, gaat er weinig 
geld naar management en veel naar 
onderwijs. Hierdoor zijn veel van onze 
klassen relatief klein en zorgen we er 
bijvoorbeeld voor dat mentoren veel 
tijd krijgen voor de begeleiding van de 
leerlingen. 

Dankzij de kleine klassen voelen 
leerlingen zich veilig en prettig bij ons 
op school. Dit blijkt uit de resultaten van 
het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek 
onder leerlingen en hun ouders. Ook zijn 
leerlingen op De Triade heel tevreden 

over hun mentor. En ouders geven 
gemiddeld het cijfer 9,4 als antwoord op 
de vraag ‘Ik zou andere ouders aanraden 
deze school voor hun kind te kiezen’.

 
Als je kiest voor De Triade, kies je voor 
modern, toekomstgericht technisch 
onderwijs. Wil je gaan werken in de 
bouw, de elektro- of procestechniek of 
wil je onderwaterlasser worden, dan 
ben je bij ons aan het goede adres. Maar 
ook als je interieurs wilt gaan bouwen 
voor luxe jachten, interieurdesigner wilt 
worden of multimediadesigner kan je bij 
ons terecht. 

Wij zijn trots op onze leerlingen,  
de vakmannen en -vrouwen van  
de toekomst, en op onze docenten.  
Als je de brochure doorbladert,  
kom je al heel wat van deze docenten 
tegen. En soms zijn het onze eigen 
leerlingen van een aantal jaren  

geleden die nu zelf hier lesgeven.  
Lees het verhaal van Theo Kwakman  
of Jan Zwarthoed maar eens.
 
We hopen je aankomend schooljaar te 
mogen verwelkomen op onze school.

Jeanine van Schendel   
adjunct-directeur

Jan Adels
directeur

Wil je extra informatie? 
Dan kan je altijd bellen 
0299-480090 of mailen 
detriade@atlascollege.nl  

Veel informatie over SG De Triade is ook te vinden op detriade.atlascollege.nl en naardebrugklas.nl



“ Het is een fantastische school waar 
iedereen elkaar kent. De leraren,  
de leerlingen, de ouders... Ik heb  
wel eens op het schoolplein naast  
René gestaan, de conciërge.  
Een prachtvent. Hij noemt iedere  
leerling bij naam. En hij weet wat  
er speelt. De Triade is een veilige  
plek voor iedereen.” 
  
Fred, ouder

Liefdesverdriet, een kapotte fiets, een 
akkefietje sussen, de helpende hand 
of zomaar een praatje. “Geen dag 
is bij ons hetzelfde”, lacht René van 
Lemmeren, een van de conciërges 
van De Triade. “Leerlingen komen 
met van alles en nog wat naar ons 
toe. Leuke maar ook de minder leuke 
dingen. Vaak weten wij als eerste 
wat er speelt. We luisteren, helpen 
direct en verwijzen ze, als dat nodig 
is, naar de vertrouwenspersoon, 
zorgcoördinator of mentor.” 

Zijn collega Suzanne Sombroek-
Hansen kan dat alleen maar 
bevestigen. “We zijn de oren en 
ogen van de school. Vóór iets 
escaleert, hebben wij het vaak al 
onderdrukt.” De naar eigen zeggen 
‘kindermagneet’ kent alle leerlingen 
bij naam. “Ook de meeste ouders 
ken ik, vanuit Volendam. Hier kan en 
mag je jezelf zijn, in een vertrouwde 
omgeving. Leerlingen voelen zich heel 
veilig hier op school. Dat komt denk 
ik omdat iedereen elkaar respecteert. 
Leerling of leraar, iedereen is gelijk. 
Dat is denk ik ook een kracht van  
deze school: het team.” 

“Weet je wat zo mooi is hier? Als ik 
voor een klusje vier leerlingen nodig 
heb, dan staan er minstens acht op!” 
René en Suzanne leggen dagelijks 
vele kilometers af door de gangen en 
de school. Ook buiten school worden 
ze vaak herkend en begroet. René: 
“Dan zien ze me iets zwaars uit de 
auto tillen en willen ze me helpen. En 
soms komt er een oud-leerling langs 
op school, even een bakkie doen. Dat 
contact met leerlingen, hè, dat vind ik 
nou het allerleukste aan mijn baan!”   

René van Lemmeren 
en Suzanne Sombroek - Hansen
Conciërges

“ HOREN, ZIEN EN 
VOELEN. WIJ ZIJN 
DE OREN EN OGEN 
VAN DE SCHOOL.”
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Kom je liever 
met de bus naar 
school? Dat is 
ook mogelijk. 
Vanuit 
Purmerend 
rijden er bussen 
naar Edam. 
Bekijk op 9292.nl 
en/of via Google 
Maps welke 
busverbinding 
voor jou het 
beste is.

“ HOREN, ZIEN EN 
VOELEN. WIJ ZIJN 
DE OREN EN OGEN 
VAN DE SCHOOL.”

DICHTERBIJ 
DAN JE 
DENKT!

Fietsroute van Volendam  
naar SG De Triade

Fietsroute van Purmerend naar SG De Triade

“ Vanaf de antennemast in  
Volendam is het alleen maar 
rechtdoor. Een keer rechts  
en dan zie ik de school al.  
Een makkelijke route,  
binnen 10 minuten  
ben je er.” 
Mike (2e klas)

“ Vanuit de Purmer fiets ik binnen  
een kwartiertje naar school,  
geen probleem. En als het regent, 
kijk ik mijn ouders even lief aan.” 
Lars (3e klas)

“ In de winter met 
bus 110. En in 
de zomer met de 
fiets. Binnen 20 
minuten ben je er 
vanaf Purmerend.”  
Kevin (4e klas)



PIE staat voor Produceren, Installeren 
en Energie. Met deze richting kun je veel 
kanten op. Zo leer je installaties aan te 
leggen die te maken hebben met gas, 
water en elektra zoals centrale verwarming, 
zonnepanelen en beveiligingsapparatuur. 
Verder leer je om te gaan met 
gereedschappen, zodat je deze kunt 
bedienen, controleren en repareren.

Produceren, 
Installeren en 
Energie (PIE)
Onze leerlingen weten vaak al wat  
ze willen. Lekker de techniek in. Ook ik 
moest en zou vroeger de elektrotechniek 
in. Daarom ben ik naar De Triade gegaan, 
als leerling. Nu werk ik hier als docent. 
Daar moest ik wel een paar nachtjes  
over slapen want het is heel vreemd  
om ineens met je oude docent samen  
te werken. Ondertussen werk ik hier 
negen jaar en als het aan mij ligt, blijf ik 
nog 40 jaar. Ik ga elke dag met plezier 
naar school of eh, mijn werk.

Als techniekschool nemen we de 
modernisering mee in ons onderwijs. 
Wordt er wat nieuws uitgevonden,  
dan moeten we er mee kunnen werken, 
toch? We willen voorloper zijn in  
plaats van achter de ontwikkelingen  
aan te hobbelen. Leerlingen vinden  
dat geweldig. Zoals laatst, toen we  
een nieuwe machine hebben aangeschaft. 
Ik heb de basis uitgelegd en toen zijn ze 
aan de slag gegaan.

 

Onderwijs is leren. Van elkaar en door 
te doen. Daar leren ze meer van dan 
dat ik het ga voorkauwen. Dat is hoe wij 
lesgeven. En dat maakt het onderwijs leuk. 

Binnen PIE kun je veel oefenen in de 
praktijk. Ben je klaar, dan kan je een 
andere module of een extra keuzevak 
volgen. We willen onze leerlingen niet 
afremmen maar juist stimuleren om door 
te gaan, zich verder te ontwikkelen. Dat 
geeft ons weer de tijd om de leerlingen 
die wat meer uitleg nodig hebben, de 
hulp te bieden die ze nodig hebben.  

Buiten school doen we mee aan  
mooie projecten. Zoals vorig jaar de Solar 
Challenge. Van een bouwpakket maak je 
een boot op zonne-energie. Het project 
start in de les, maar gaat ook buiten 
school door. Dan komen ze weer met 
YouTube-filmpjes aan, over hoe je beter 
kunt sturen met twee touwtjes aan de 
buitenboordmotor! Laat ze maar komen 
met ideeën, laat ze het maar doen. Het 
is ons zo goed bevallen, dat we elk jaar 
weer meedoen.

Theo Kwakman
Docent PIE (en oud-leerling van De Triade)

“WE NEMEN DE 
MODERNISERING MEE  

IN ONS ONDERWIJS.”

“  Ik doe PIE. Hier leer ik metaal  

bewerken en elektrotechniek. Dat komt 

mooi van pas als ik meehelp in het 

boerenbedrijf van mijn vader. Ik kan  

 daar lassen en sleutelen aan de tractors.” 

Bram (3e klas)

PI
E

PI
E
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Bouwen,  
Wonen en 
Interieur 
(BWI)
Metselen, dat is mijn vak. Vroeger heb 
ik bij een kleine aannemer gewerkt. 
Daar deden we alles zelf: van de paal tot 
de nok en alles daartussen. Het is toch 
geweldig om later langs die woning te 
rijden en dan te mogen zeggen dat jij 
daaraan hebt meegebouwd? Dat jij die 
muur hebt gemetseld? Dat gevoel, dat 
probeer ik ook over te dragen op mijn 
leerlingen. Maak de dingen waar je trots 
op bent, zeg ik ze. 

Tijdens de praktijklessen geef ik vaak 
complimenten, ik probeer de klas echt 
te motiveren tijdens het metselen. Dat 
werkt, ze mopperen niet als het opnieuw 
moet en ze halen vaak goede cijfers. Die 
positieve benadering vind ik belangrijk. 
Dan ben je met plezier bezig; als leerling 
maar ook als docent. 

“Hier leer je een  
vak, je kunt gelijk 
aan de slag”
Ik denk dat onze leerlingen een 
voorsprong hebben als ze van De Triade 
afkomen. Hier leer je een vak en kan je, 
als je wilt, gelijk aan de slag. De bouw 
staat te springen om goede mensen, 
of je nu wilt timmeren, metselen, 
schilderen of een ruimte wilt inrichten.  
Je bent gegarandeerd van een baan.

Mijn kleinzoon zit ook op De Triade.  
De derde generatie alweer! Natuurlijk 
gaf het voor hem de doorslag dat zijn 
opa hier lesgeeft. Maar hij werkt gewoon 
graag met zijn handen dus weet ik dat hij 
hier goed zit. 

Jan Zwarthoed
Docent BWI (en oud-leerling van De Triade)

BWI staat voor Bouwen, Wonen  
en Interieur. Het werk dat hoort bij  
deze richting zie je overal om je heen. 
Denk aan het bouwen of inrichten 
van huizen, kantoren of schepen. Aan 
zo’n project werken veel verschillende 
vakmensen zoals timmerlieden, schilders 
en metselaars. 

“ In de eerste en tweede klas  
maak je veel dingen. Daarna 
leer je ook de theorie erachter. 
Waarom een kozijn op een 
bepaalde manier in elkaar zit. 
Waarom een houtverbinding is 
zoals die is. Dat is heel handig 
voor later.” 
 
Kevin (4e klas)

“ Mijn vader is timmerman.  
En mijn broer. Dat wil ik ook.  
 Daarom heb ik voor BWI gekozen.” 
 
Ronnie (2e klas)
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Parkinson Café 
Purmerend-Waterland
Op 11 maart is er weer een bijeenkomst 
van het Parkinson Café Purmerend-
Waterland met als thema: Bemiddeling 
WMO bij Parkinson met Katinka de 
Lang-Ronde. Zij is medewerkster WMO 
en mantelzorgregisseur bij de gemeente 
Purmerend. Zij komt ons informeren   
met welke onderwerpen je bij het WMO 
loket moet zijn. Ook voor mantelzorgon-
dersteuning kan bij Katinka worden aan-
geklopt. 
Maandag 11 maart van 16:00-17:30 uur, 
zaal open vanaf 15:45 uur. Bijdrage: # 2,-- 
(inclusief 2x koffie/thee). Adres: De 
Zorgcirkel, locatie Novawhere, Zaal Het 
binnenhof, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 
HT Purmerend. Vast vooruit: 8 april 
2019: Apathie bij Parkinson met Aart 
Koppenaal. De heer Aart Koppenaal, oud  
neuroloog, gaat ons iets vertellen over de 
invloed van  apathie op het gedrag van 
Parkinsonpatiënten.
Meer info: parkinsoncafepurmerend.nl
Anneke Taylor, tel. (075) 64 24 593 of 
Theo van Beusekom, tel. (06) 21 281 434.
We hopen u op  11 maart 2019 te mogen 
begroeten om 16:00 uur in Novawhere.
Het Parkinson Café is een ontmoetings-
plaats voor mensen met de ziekte van 
Parkinson(isme), hun partner, familie, 
mantelzorgers en andere belangstellen-
den.

Vorig jaar werd door burgemeester Lieke Sievers, sa-
men met een groep leerlingen van S.G. De Triade, het 
startsein gegeven voor het optuigen en opleuken van 
de houten schutting in de Hoogstraat, op de plaats 
waar vorig jaar de vier panden door brand verwoest 
zijn. 

Dit kunstproject heeft deze school op zich genomen. Na-

dat er eerst op de houten wand tekeningen en beschilde-
ringen waren aangebracht, is vorige week de officiële 
invulling van dit project afgerond. Op de houten platen 
zijn grote foto’s geplakt met fraaie beelden van het mo-
numentale centrum van Edam en folkloristische evene-
menten, zoals de Kaasmarkt. 
In het timmer- en schilderlokaal van De Triade zijn 
door de leerlingen twee grote panelen gemaakt van het 

wapen van Edam (de stier met de drie sterren erboven). 
Verder met grote letters “Edam”, waarbij de randen 
van de letters gemaakt zijn van tegelmozaïek. Dit pro-
ject is door S.G. De Triade in samenwerking met de ge-
meente gedaan. De leerlingen mogen best trots zijn op 
het resultaat, want het ziet er prachtig mooi uit. Eenie-
der is er zeer over te spreken.

Schutting in Hoogstraat fraai opgetuigd door leerlingen De Triade
In het timmer- en schilderlokaal van De Triade is dit 
wapen van Edam gemaakt.

Naast foto’s van folklore/stadsgezichten, zijn met grote 
letters EDAM aangebracht.

De schutting in de Hoogstraat is fraai aangekleed door 
leerlingen van De Triade.

Twee ervaren Engelse koks erbij in Fuego Bar & Grill
ADVERTORIAL

Paul Oomen, de chef-kok van Fuego 
Bar & Grill aan de Haven, kon deze 
week twee nieuwe krachten verwel-
komen voor de keuken van het res-
taurant. Uit Engeland zijn overge-
komen Jack Parker en Dean Nichol, 
om het keukenteam uit te breiden. 
“Het is moeilijk om nog goed ge-
schoold horecapersoneel te vinden 
in Nederland. Daarom hebben we 
twee koks uit Engeland aangeno-
men. Zij hebben veel met vis- en 
vleesgerechten gewerkt. De twee 
koks zijn heel leergierig en zitten 
vol met leuke ideeën en zijn heel en-
thousiast. Ik kijk er naar uit om dit 
werk samen met hen te gaan doen”, 
vertelde Paul Oomen.
Jack en Dean
De twee koks Jack Parker en Dean Nichol 
stellen zich even voor. “Na het behalen 
van onze schoolopleiding biomedische 
science en psychologie enkele jaren gele-
den, hebben we geleerd en gewerkt in 
landen over de hele wereld. Van werken 
bij een wijnhandel en olijfolie-producent 
in Umbrië (Italië) tot aan een honderden 
hectare grote vleesboerderij in Austra-
lië. Daarna vertrokken we naar Japan, 
waar we veel geleerd hebben in de berei-
ding van sushi-gerechten voor een Mi-
chelin-sterren restaurant in Tokio. Ver-
volgens hebben we met de opgedane 
ervaring stage gelopen in een 3-sterren 
sushi-restaurant in Londen. Dean leerde 
daar tevens het bereiden van visgerech-
ten op topniveau. Jack werkte ook als sla-
ger op een vleesboerderij in een prestigi-
euze boerderijshop in Northumberland 
in Engeland. We hebben dus de nodige 
ervaring opgedaan met de bereiding van 
vlees- en visgerechten. Toen kwam Fu-
ego op ons pad. Wat ons naar Volendam 
bracht? Fuego Bar & Grill is gevestigd op 
een schitterende locatie. We kunnen hier 
werken met de beste kwaliteit Hollandse 
vleeswaren”.

Het beste vlees
Dean en Jake gaan hun kennis en erva-
ring voor de bereiding van vlees- en vis-
gerechten en tapas-specialiteiten nu in 
Fuego verzorgen en zien uit naar de sa-
menwerking met chef-kok Paul Oomen, 

die sinds de opening leiding geeft aan de 
keuken. De vlees- en visgerechten wor-
den bereid in de Josper Grill. Het beste 
vlees dat Nederland te bieden heeft 
wordt in de keuken van Fuego bereid. De 
twee Engelse koks willen ook nieuwe ge-
rechten uit gaan proberen. Elke maand 
worden er nieuwe specialiteiten op de 
kaart gezet. Jake en Dean noemen chef-
kok Paul een expert met de Josper Grill, 
waarmee Hollandse en internationale 
vis- en vleesgerechten bereid worden. 

“De Josper is de ideale combinatie tussen 
grill en oven, waarmee wij tot 300°C ko-
ken. De Spaanse grilloven weet hierdoor 
in no-time heerlijke vlees-, vis- en bijge-
rechten te maken. Doordat de buitenkant 
snel knapperig wordt dichtgeschroeid, 
blijft de binnenkant van het product mals 
en sappig tegelijk. Dat proef je!”, vertel-
len Dean en Jake. De twee Engelse koks 
staan te popelen om de gasten van Fuego 
culinair te verwennen.

De koks van Fuego, v.l.n.r. Dean Nichol, chef-kok Paul Oomen en Jack Parker.

Afgelopen zon-
dag 24 februari 
werden er weer 
w e d s t r i j d e n 
voor onze jeugd-
schaatsers ge-
organiseerd in 
Hoorn. De deel-
nemers aan de 
kortebaan wed-
strijden kwamen 
van ijsvereni-

gingen uit de hele regio, waaronder 
Schellinkhout, Purmerend, Wog-
num, Aartswoud, Wijdewormer, 
Venhuizen, Hoogkarspel, Hoorn, 
Scharwoude, Nibbixwoud, Enkhui-
zen en Volendam. In totaal deden er 
meer dan 100 kinderen aan mee, ver-
deeld over verschillende leeftijds-
categorieën, voor zowel jongens als 
meisjes. Vanuit Volendam kwamen 
17 deelnemers en die waren goed te 
herkennen door hun fel oranje mut-
sen. Gelukkig bleek er ook weer in-
teresse van vaders en moeders wat 
natuurlijk zeer gewaardeerd werd 
en een extra stimulerende werking 
bleek te hebben op zowel de kinde-
ren als de trainers. 

Goede resultaten en podiumplaatsen 
voor jeugdschaatsers IJsclub Volendam
Door de deelnemers van IJsclub Volen-
dam werden er goede resultaten behaald. 
In de categorie Pupillen E-F was Naomi 
Tol 1e op de 100 meter en 2e bij de mini-
marathon. In de categorie Pup. C-D was 
bij de jongens Armani Tol bij de mini-
marathon 1e. Bij de meisjes reed Selene 
Dekker, die eigenlijk nog Pup. E is, mee 
bij de categorie Pupillen C-D. Deze ver-
schuiving was doorgevoerd, omdat zij bij 
de vorige jeugdschaatswedstrijd de eer-
ste prijs had gewonnen. Ondanks de op 
papier “zwaardere indeling” bij de cate-
gorie Pup. C-D, werd Selene tot een ie-
ders verrassing 1e op de 100 meter en 
bovendien 1e bij de mini-marathon. Een 
topprestatie dus. 
De overige kinderen waren ook zeer en-
thousiast goed op dreef. Zij streden voor 
wat zij waard waren en hebben hun uiter-
ste best gedaan, maar zijn dit keer niet in 
de prijzen gevallen. 
Niet iedereen kan natuurlijk een podium-
plaats halen, maar het was in ieder geval 
heel leerzaam en weer een mooi evene-
ment. De uitslagen zullen op onze web-
site www.ijsclubvolendam.nl worden ge-
plaatst. 

Trots, felicitaties en dank
IJsclub Volendam is trots op de behaalde 
resultaten en feliciteert alle deelnemers. 
Daarnaast danken wij de aanwezige trai-

ners (Ruben, Cees, Maaike en Irma) en 
met name coördinator Jan de Graaf voor 
hun medewerking en inzet. Uiteraard 
zijn wij ook de meegereisde toeschou-
wers dankbaar voor hun betrokkenheid.
Met dank voor plaatsing IJsclub Volen-
dam,
Zie ook www.ijsclubvolendam.nl en volg 
ons op facebook (J.K.).

Zondagmiddag 
Bridgedrives in Edam
Zondagmiddag Bridge in Edam op 10
maart, aanvang 13.30 uur, in de Burgh-
wall aan de Achterhaven 89, Edam.
Inschrijven # 2,50 per persoon en # 12,50 
inclusief een smakelijke diner vanaf 
13.00 uur in de zaal! Schrijf alvast in uw 
agenda: de laatste zondagmiddag drive is 
op 14 april.
Info: dubbelendwarsedam@gmail.com
Telefoon 06 401 021 59 (Reina) 

IJsclub Volendam | kortebaan wedstrijden en 
minimarathon op “De Westfries” in Hoorn

Eerste diploma’s DBC Business klas een feit
De grijns is niet meer van het gezicht van de meeste leerlingen af te krijgen. Ze 
hebben net van hun docente, Loes Mooijer, gehoord dat het eerste deel van hun 
Business opleiding is geslaagd: het diploma Nima Basiskennis Marketing is bin-
nen! Dit is erg bijzonder, immers deze opleiding is normaal gesproken bestemd 
voor volwassenen in de commerciële sector. En nu dus afgerond door DBC leerlin-
gen van  15, 16 jaar. Maar liefst 22 van de 23 leerlingen is geslaagd (96%).  

Het DBC draait dit schooljaar een pilot met een Businessklas voor Havo4 en Vwo4 
leerlingen. 23 leerlingen die geselecteerd zijn, uit een veel grotere groep leerlingen 
die interesse had, volgt vrijwillig 3 uur per week extra les. In die lessen worden ze 
klaargestoomd voor het ondernemerschap. Op het programma staat marketing (af te 
ronden met het officiële examen Nima basiskennis), Boekhouden (af te ronden met 
een officieel certificaat), Juridische vaardigheden voor ondernemers (eveneens af te 
ronden met een officieel erkend certificaat) en ondernemen.   Er is geen tijd om na te 
genieten van deze overwinning en om uit te rusten. Na het uitdelen van de diploma’s 
gaat de les verder. De wetboeken komen op tafel. Een paar minuten later rollen de 
juridische termen alweer door het lokaal. 
Na de les vertelt Mooijer nog “Mensen beseffen het niet altijd. We halen niet alleen 
maar goede eindexamenresultaten, maar het DBC doet daarnaast echt heel veel din-
gen voor leerlingen die ‘meer willen’. Onder andere Cambridge Engels, Technology 
en dus ook deze business klas. Leerlingen die wat willen komen met waardevolle ex-
tra diploma’s en certificaten van school af”.
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Puzzel mee en maak kans 
op een diner-bon twv € 25 

Winnaar: 
Patricia Snijder, 
Hobrede 27, Hobrede

Naam:..........................................................................................................
adres:...........................................................................................................
postcode:............................plaats:...............................................................
Inleveren:  De Stadskrant, Grote Kerkstraat 24B in Edam.
 email: stadskrant@wxs.nl

WINWOORD: PALINGVENTERS

 
Voor al uw timmerwerk, groot of klein! 
 
www.gs-timmerwerken.nl 
info@gs-timmerwerken.nl 
 06-48504258 
 

HORIZONTAAL: 1 Europees geberg-
te; 6 soort vloer; 12 gewricht; 14 eer-
lijk; 16 laagwater; 18 persoonlijk vnw.; 
19 werkplaats; 21 tin; 22 bevestiging; 
23 voorzetsel; 25 vorm van een ele-
ment; 28 keurig; 29 akker; 31 test; 32 
agrariër; 33 boom; 34 kleur; 36 iedere; 
38 habijt; 39 borstharnas; 40 garde; 
42 familielid; 43 bijter; 45 wielspijltje; 
48 krachtig; 51 grondtoon; 53 geest-
drift; 54 ver; 55 bevel; 56 peulvrucht; 
58 lichtstraal; 60 brompot; 62 woud; 
63 schoeisel; 65 bijenproduct; 66 
voegwoord; 67 hectoliter; 68 zoen; 
69 persoonlijk vnw.; 71 rivier in Italië; 
72 tocht; 74 zacht; 76 temperen; 77 
geheel. 

VERTICAAL: 2 waterstand; 3 zwaar; 
4 grondsoort; 5 spil; 7 klaar; 8 keu-
kengereedschap; 9 gezichtsdeel; 10 
daar; 11 belt; 13 hoeveelheid; 15 vo-
gel; 17 boordsel; 19 gids te water; 20 
zuivelproduct; 22 legervoertuig; 24 
verlichting; 26 zuilengang; 27 Euro-
pese hoofdstad; 28 numero; 30 lek-
ken; 32 kalmeren; 35 mondeling; 37 
kookgerei; 39 geldla; 41 bouwland; 
44 rekbare stof; 46 mestvocht; 47 
rijksdaalder; 48 soort conditietraining; 
49 zachte; 50 groente; 52 klank; 55 
klucht; 57 rund; 59 goedje; 61 bezit-
telijk vnw.; 63 pienter; 64 oevergewas; 
67 persoonlijk vnw.; 70 vogel; 72 le-
gerafdeling; 73 selenium; 74 waaron-
der; 75 vogel.

Loungen tijdens het Singelfestival 
op stoelen leerlingen Triade 

De aankleding van het festivalterrein, (27 en 28 september) is dit jaar 
wederom in samenwerking met leerlingen van de SG de Triade.  

De leerlingen van de timmeropleiding hebben mooie loungestoelen ontworpen 
voor de bezoekers. Onder leiding van docent BWI (Bouw, Wonen en Interi-
eur) Arjan Koehoorn wordt er een plan van aanpak opgesteld. “De leerlingen 
brainstormen over een mogelijk ontwerp en werken dit uit op tekening. Ze 
bekijken welke materialen geschikt zouden zijn, leren rekening te houden met 
de doelgroep en de toepasbaarheid van een product in de praktijk”.  

Daarnaast was er een optimale samenwerking tussen de stromingen tijdens 
het maken van een decorstuk met ouderwetse schemerlampen. De vierdejaars 
leerlingen ‘style en design’ hebben de lampenkappen gepimpt, de leerlingen 
‘Electro’ hebben de lampen werkend gemaakt met nieuwe bedrading en de 
timmeropleiding heeft speciale poten gemaakt.  

Wie helpt!
Wil je ook meedenken en meedoen? Er is altijd plaats in het vrijwillige aan-
kleedteam, dus heb je zin? Mail naar info@singelfestival.nl of neem contact 
op met Nina of Miranda.  Op 27 en 28 september is het zover. Meer info en 
het complete programma op www.singelfestival.nl

 Leerlingen Triade, vlnr: Jack, Frenck, Malu, Caithlynn, Rianne en Amber

VERHUISDIER VAN DE WEEK

Lana enLana en Felix zijn al eerder herplaatst via Verhuisdieren, 
maar helaas blijkt het nieuwe baasje toch geen goede match voor 
deze twee katten. Ze kunnen ook niet terug naar hun oude nest, 
dus wederom zoeken ze een nieuw huisje en hopelijk hun laatste! 
 Felix is een sociale kat, maar geeft wel zelf aan wanneer hij behoefte heeft 
aan contact. Lana is een lief poesje, maar heeft echt tijd nodig om te wen-
nen. Waarschijnlijk worden deze twee katten het meest blij van een rustig 
huishouden waar zij ook lekker naar buiten kunnen.  
Mogen Felix en Lana bij jou wonen? Maak dan een zoekprofi el aan op 
verhuisdieren.nl en kijk of je met ze matcht!

EEr is weer volop heide 
zowel naturel als 
gekleurd en veel 
gezellige kabouters.

F Fraai siergras als het 
Lampenpoetsergras doet 
het goed in elke tuin. 

EE

‘t Lokkemientje: 
Alles voor
huis, tuin & dier

‘t Lokkemientje: ‘t Lokkemientje: 
Alles voorAlles voor
huis, tuin & dierhuis, tuin & dier

‘t Lokkemientje: 
Alles voor
huis, tuin & dier

“Like” 
ons op

Lokkemientjeweg 1, Edam. 
Telefoon 0299 372465.    

www.lokkemientje.nl    
Gratis parkerenGezellig & compleet

DDe cyclaam geeft kleur 
aan de wintertuin!

Gezellig & compleetGezellig & compleetGezellig & compleetGezellig & compleet

LET OP! 
Elke week nieuwe 

aanbiedingen in de winkel
Kalebassen in allerlei 

soorten en formaten

Vrolijke winterviolen in potten brengen sfeer!

“ We hadden al een boot 
van vorig jaar. Maar die 
was beschadigd. En we 
vonden de kleuren niet 
meer zo mooi. Daarom 
hebben we ‘m helemaal 
opgeschuurd, waterdicht 
gemaakt en opnieuw 
geverfd. Blauw, oranje en 
zwart is-ie geworden. En 
zo glad mogelijk, want 
dat is nodig als je soepel 
door het water wilt 
glijden. Dat is gelukt.  
We gingen heel snel!” 
  
  Caithlynn (4e klas)

“ Water en snelheid 
vind ik een geweldige 
combinatie. Daarom deed 
ik vorig jaar mee, als 
schipper. Sturen is best 
moeilijk hoor, maar met 
wat zelfvertrouwen en 
een goede voorbereiding 
lukt het zeker.” 
  
Nienke (4e klas)

bron: De Stadskrant

bron: Nieuw-Volendam
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Ook dit jaar deden de zeer enthousi-
aste leerlingen van SG De Triade in 
Edam weer mee met de Young Solar 
Challenge, met een zelfgemaakte 
solar boot. Het doel van deze com-
petitie is om meer jongeren enthou-
siast te maken voor techniek. De 
vierde en laatste wedstrijd is afge-
lopen weekend gestreden in Purme-
rend en De Beemster. Docent Theo 
Kwakman van De Triade over hun 
team: “Onze leerlingen blinken niet 
alleen uit in technisch inzicht maar 
ook vooral in sportiviteit, gezellig-
heid en samenwerking. Voor ons als 
docenten is het een plezier om ze te 
mogen begeleiden. Ook de collega’s 
uit ons docententeam komen elke 
race weer kijken om onze leerlin-
gen aan te moedigen.”
De Triade op 16e plaats

Omdat er altijd van alles kan gebeuren 
kon het nog alle kanten op en stonden alle 
teams op scherp. De racedag bestond uit 
diverse onderdelen. Eerst het onderdeel 
Endurance. Er werd een uur lang geva-
ren in de kom aan de Kanaalkade in Pur-
merend. De kunst is om de accu’s zo te 
gebruiken dat je voldoende energie over 
houdt om het uur vol te maken. Daarna 
de Match Race, die is zowel voor de 
teams als de toeschouwers spannend om 
te zien. Op het bochtige parcours is het 
voor de bestuurders opletten geblazen. 
Je racet één tegen één maar je vaart al-
lebei een andere route van het parcours. 
Pas als de solar boten na het ronden van 
de boeien weer op het lange rechte stuk 
komen kan het publiek echt goed zien wie 
er gaat winnen. Af en toe waren het echte 
fotofinishes. Na vier wedstrijden is het 
solarboot team van De Triade 16e gewor-
den in deze competitie. Kwakman: “We 
zijn enorm trots op onze leerlingen!”

Don Bosco College 21e
Aan de Young Solar Challange deed dit 
jaar voor het eerst ook een boot mee van 
het Don Bosco College. Onder leiding van 
de docenten Mark van den Berg, Jeff 
Mühren, Peter Kras en Linda Cruijff heb-
ben de leerlingen zelf hun Solar boot ge-
bouwd. Het DBC-team deed het prima en 
voor de eerste keer werd een verdienste-
lijke 21e plaats behaald met 33 deelne-
mende boten. Linda Cruijff: “We hebben 
het niet slecht gedaan voor de eerste 
keer. Hopelijk komen we volgend jaar in 
de top-10 met dezelfde boot. We hebben 
veel geleerd. Volgend jaar zullen we be-
ter voorbereid aan de race deelnemen en 
nog sneller gaan varen”. Winnaar van de 
Young Solar Challage werd CSG Boger-
man uit Sneek.

Medemblik- Tijdens het Historisch 
weekend zijn bij het Stoommachi-
nemuseum op 6 en 7 juli diverse de-
monstraties van oude ambachten te 
zien. Een week later tijdens het 
Weekend op Wielen zijn vele oldti-
mers te bewonderen, waaronder 
een stoomauto uit 1919.
Ambachtenmarkt zaterdag 6 
en zondag 7 juli
Ambachtslieden tonen hun vakmanschap 
bij het rietdekken, mandenvlechten, 
houtbewerken,  stoelenmatten, boekbin-
den, quilten, weven en nog veel meer en 
laten glazeniers de magie van glas zien. 
Ook de smid is op zondag in de smederij 
aanwezig en vermaakt jong en oud met 
zijn verhalen.

Live Muziek

Dweilorkest De Klinkers uit Alkmaar 
zorgt zaterdag 6 juli voor de muzikale 
noot en treedt diverse malen op.
Museumrondvaart door het 
Land van Water en Stoom
Tijdens het ambachtenweekend kunnen 
bezoekers weer een vaartocht met de 
Koggevaarder maken. In een klein uur 
neemt schipper Rob Smak de passagiers 
mee langs de mooiste plekken rondom 
Medemblik. Rondvaarten vertrekken za-
terdag en zondag vanaf het museum om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Per vaartocht 
kunnen maximaal 20 personen mee. Com-
binatietickets: museumbezoek én rond-
vaart: volwassenen # 13,- en kinderen tot 
18 jaar # 10,-. Museumjaarkaarthouders 
betalen # 8,- per rondvaart. Reserveren 
is gewenst op 0227-544732. Indien er nog 
plaatsen over zijn kunnen bezoekers ter 
plekke een combinatiekaartje kopen.

Weekend op Wielen zaterdag 
13 en zondag 14 juli
Het museumterrein staat dit weekend 
vol geparkeerd met prachtige oldtimers, 
waaronder klassieke Engelse sportauto’s, 
een Chevrolet uit 1929, een A-Ford uit 
1930 en andere automobielen.

Stoomauto
Ook de stoomauto van Bob Bruin, een 
Stanley uit 1919, gebouwd in de USA, is 
dit weekend weer aanwezig. De Stanley 
is een staaltje van knap vakmanschap. 
De honderd- jarige auto rijdt op petro-
leum, heeft een topsnelheid van 100 km 
per uur en kan zeven personen vervoe-
ren. Bob Bruin biedt een (beperkt) aantal 
museumbezoekers ook dit maal de moge-
lijkheid om bij hem in te stappen en zich 
als een vorst te laten rondrijden. 

Wielerronde Westfriese 
Omringdijk
Zondag 14 juli fungeert het museum 
weer als stempelpost voor de jaarlijkse 
fietstocht over de monumentale Omring-
dijk. De wielerrronde wordt georgani-
seerd door vereniging Le Champion. Tij-
dens deze dag met gezellige drukte is er 
life entertainment.
Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. Tel: 
0227 544732 
www.stoommachinemuseum.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10 
uur tot 17 uur. Zomerstoom: vanaf maan-
dag 8 juli t/m zondag 1 september is het 
museum elke dag geopend.
Toegangsprijzen:  Jongeren (4-18 jaar) # 
5,00. Volwassenen # 8,00
Museumjaarkaarthouders Gratis

Het interieur van Restaurant Pieterman is totaal vernieuwd.
Vrijdag was de opening van het geheel vernieuwde Restaurant 
Pieterman.

Het team van Restaurant Pieterman staat klaar om de gasten te verwelkomen.

Restaurant Pieterman totaal vernieuwd
Restaurant Pieterman aan de Marina-
haven heeft een totale metamorfose on-
dergaan. Afgelopen vrijdag vanaf 18.00 
uur was het openingsfeest en was ieder-
een welkom om het prachtige nieuwe 
interieur te bewonderen. 

De eigenaars Bart Verzijde en Sander 
van Haasteren werden door de vele geno-
digden en bezoekers, bedolven onder de 
complimenten. Het interieur van Restau-
rant Pieterman heeft een perfecte balans 

tussen smaak, sfeer en oog voor detail 
gekregen. Met het nieuwe meubilair zijn 
sfeervolle zitjes gecreëerd, waar men 
kan genieten van de heerlijkste gerech-
ten. Hapjes en drankjes werden vrijdag 
geserveerd tijdens het openingsfeest. Er 
was live muziek van een trio en bij het 
terras stond een disco-rolstoel met 
daarop zittend een robot-DJ de aansteke-
lijke nummers speelde. Dit trok veel be-
kijks en de muziek was tot in de omtrek 
van het Restaurant Pieterman te horen. 

De zaak stroomde vrijdagavond lang-
zaamaan vol en het werd een grandioos 
heropeningsfeest, waar een gastvrij wel-
kom was door het team van Pieterman. 
Twaalf jaar geleden opende dit restau-
rant in het Marinapark. Bart Verzijde en 
Sander van Haasteren hebben er nu een 
frisse wind doorheen laten waaien. Het 
interieur is bijzonder smaakvol gewor-
den en als een pláátje zo mooi. Hier is het 
voor de gasten goed toeven.

Oude Ambachten en Oldtimers bij Stoommachinemuseum

Leerlingen SG De Triade doen 
mee met Young Solar Challenge

Het Solar-team van SG De Triade dat op de 16e plaats eindigde.

Op het kanaal te Purmerend vond afgelopen weekend de Young Solar Challenge plaats 
met 33 scholenteams.

Naast een vestiging op het Kerke-
pad en een praktijkruimte in sport-
centrum Atlas is Kirchhoff Fysio 
sinds kort ook gevestigd in het 
clubgebouw van tennisvereniging 
Dijkzicht. Afgelopen zaterdag werd 
daar in de kantine een receptie ge-
houden voor vrienden, familie en 
cliënten om de opening van de nieu-
we praktijkruimte te vieren. 
De fysiotherapeuten Kristy Scholte, 
Danny Jonk, Nathalie Smit en Joel Ko-
ning van Kirchhoff Fysio, waren al be-
kende gezichten bij de tennisvereniging. 
De afgelopen vijf jaar verzorgden zij tij-
dens het Palingtoernooi namelijk fysio-
behandelingen voor alle deelnemers en 
leden van de tennisvereniging.
Door het toenemend aantal cliënten en 
behandelingen barstte Kirchhoff Fysio 
uit de voegen van haar bestaande twee 
vestigingen. De keuze voor een extra 
praktijkruimte in het clubgebouw van 
TV Dijkzicht was niet moeilijk. Kristy: 
,,Het verenigingsgebouw is hier onlangs 
helemaal vernieuwd, met zo’n 1500 leden 
is TV Dijkzicht bovendien een plek met 
veel reuring en een goede sfeer in de 
kantine. Een fijne en zinvolle plek om te 
werken. Voor onze cliënten is de bereik-
baarheid van deze locatie een groot plus-
punt.”
Zaterdag wisten veel mensen hun weg te 
vinden naar de ruime kantine van TV 
Dijkzicht voor de opening. Speciaal voor 
de gelegenheid was deze versierd met 
blauwwitte ballonnen, door Peppino. Gas-

Officiële opening Kirchhoff Fysio vestiging bij TV Dijkzicht

ten konden hier genieten van een hapje 
en een drankje, verzorgd door het perso-
neel van de kantine. Terwijl geïnteres-
seerden af en aan liepen om een kijkje te 
nemen in de nieuwe praktijkruimte, 
welke is gelegen achter tussen de binnen-
banen. 
,,We hebben de ruimte inmiddels enkele 
weken in gebruik en in principe draaien 
we al op volle toeren”, zegt Kristy. ,,Maar 
we wilden het natuurlijk nog even vie-
ren.” Het succes van de fysiopraktijk 
weet ze goed te verklaren: ,,We hebben 

geen wachttijden en werken met zeer 
ruime openingstijden. Bij ons kun je van 
maandag tot en met zaterdag terecht van 
08:00 tot 20:00 uur. Onze therapeuten le-
veren dagelijks 100% inzet voor onze cli-
enten. U kunt bij ons terecht voor alle 
blessures of langdurige klachten. Van 
acute (sport)blessures tot langdurige 
pijn, tevens geven we deskundig advies 
of verwijzen uw door indien nader onder-
zoek noodzakelijk is. We streven naar het 
oplossen van de klachten. Tevens hebben 
we contracten met alle zorgverzeke-

raars.” 
In de vestiging aan het Kerkepad biedt 
Kirchhoff Fysio ook de kinderfysiothera-
pie, voor kinderen met groei gerela-
teerde klachten of blessures, gespeciali-
seerd in problemen in de motorische 
ontwikkeling,  ,,We willen cliënten van 0 
tot 100 kunnen behandelen”, zegt Kristy. 
Op de Sportkoepelpagina in deze krant 
geeft Kirchhoff Fysio eens per maand 
bruikbare adviezen en tips om klachten 
te voorkomen. 

Joel Koning, Kristy Scholte, Danny Jonk en Nathalie Smit van Kirchhoff Fysio.

Halve finale voor 
Jasper Smit
Tennisser Jasper Smit heeft tijdens
het twee sterren Nationale Rang-
lijst-toernooi van Hoorn de halve 
finale gehaald. 
De Volendammer won drie rondes, voor-
dat hij voor een plek in de finale strandde 
op Alec Deckers, zoon van voormalig 
Wimbledon-winnaar Richard Krajicek. 
De Volendammer dwong bijna een derde 
set af (6-4, 7-6) tegen Deckers – pupil van 
de Volendamse coach Eddy Bank – die 
daarna ook het toernooi op zijn naam zou 
schrijven.

V.l.n.r. assistent-bedrijfsleider Mike Hoonakker, Simfa Zwarthoed-Burghouts en haar 
dochter Martine.

Laatste werkdag voor Simfa 
Zwarthoed bij DEEN Havenhof
Vrijdagmorgen zat Simfa Zwarthoed-Burghouts voor de laatste keer achter de
kassa bij DEEN Supermarkt in het Havenhof. Een half jaar geleden werd Simfa 
nog gehuldigd door bedrijfsleider Dave van Beek vanwege haar 25-jarig jubileum 
in de super. Nu gaat Simfa van haar welverdiende pensioen genieten. 
Ruim 25 jaar is zij in de supermarkt aan het werk, waarvan 18 jaar bij DEEN. Er was 
gebak bij de koffie voor alle medewerk(st)ers tijdens de pauze en door assistent-be-
drijfsleider Mike Hoonakker werd een mooie bos bloemen aan Simfa gegeven. Te-
vens was er van haar collega’s een cadeau. Zij zien Simfa node vertrekken want ze 
konden altijd een beroep doen op de pensionada. Vanwege het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden kan Simfa nu van haar ‘grote vakan-
tie’ gaan genieten.

www.savethechildren.nl

IEDER KIND VERDIENT 
EEN EERLĲ KE KANS

Modern
Toekomstgericht
Technisch
Onderwijs

" Onze leerlingen brengen  

wat ze geleerd hebben meteen 

in de praktijk bij de projecten 

waar ze aan werken. Die 

projecten zijn toekomstgericht 

en maatschappelijk 

verantwoord. De Triade  

wil een bijdrage leveren  

aan onze leefomgeving.  

We hebben een recyclestraat 

en bouwen zelf een solar boot 

om zo ons steentje bij te dragen 

aan duurzaamheid. En we doen 

ons best om onze gemeenschap 

leefbaar te houden. Zo hebben 

onze schildersleerlingen het 

Schellingertunneltje weer 

voorzien van een verse laag 

verf, hebben de leerlingen van 

de timmeropleiding stoelen 

gemaakt voor het Singelfestival 

en zijn er vogelhuisjes geplaatst 

in de tuin van zorgcentrum  

De Meermin, waar ook meteen 

de muur is verfraaid. Ook 

hebben onze leerlingen het 

oorlogsmonument geadopteerd 

en staan we stil bij goed 

burgerschap. Ik ben elke keer 

weer onder de indruk van de 

inzet en betrokkenheid van 

onze leerlingen. We zijn super 

trots op onze kanjers!" 

 

  Jeanine van Schendel 

adjunct-directeur SG De Triade

bron: Nieuw-Volendam
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 Media, Vormgeving en ICT (MVI)

“ JE KUNT HIER ZOVEEL  
KANTEN  
MEE OP.”

MVI staat voor Media, Vormgeving en ICT.  Je kunt er veel 

verschillende kanten mee op. Zo kun je cameraman worden,  

fotograaf, systeembeheerder, dtp’er of misschien ga je wel 

programmeren of websites maken. 

“ Ik leer mooie foto’s schieten en video’s editen. 
Ook gaan we aan de slag met games maken.  
Ik hou van gamen, daarom spreekt MVI me aan.” 
 
Ben (3e klas)

M12



“Praktijkvak waarin je je 
creativiteit kwijt kunt”
Hij bouwde de allereerste website van de  
Albert Heijn, maakte bedrijfsfilms voor onder 
andere de ANWB en KPN en produceerde 
jarenlang het tv-programma Prijzenslag.  
Nu draagt Bas Timmermans zijn kennis en 
ervaring over aan de leerlingen van De Triade. 
Hij geeft het vak Media, Vormgeving en ICT.

“Media, Vormgeving en ICT lijkt in eerste 
instantie een echt praktijkvak. Dat is het ook 
wel, want je gaat bijvoorbeeld foto’s en filmpjes 
maken. Maar het is ook een vak waarbij je 
creatief moet kunnen nadenken. En je goed 
moet kunnen concentreren. Werken met je 
hoofd én je handen dus.” 

“Je kunt met MVI verschillende kanten op.  
Aan de ene kant leer je veel over computers. 
Dat is handig als je later ict-er of programmeur 
wilt worden. Op dit moment is er veel vraag 
naar goede programmeurs. Ik verwacht dat 
die vraag alleen nog maar toeneemt, omdat 
de wereld steeds digitaler wordt. Dat gaat 
misschien wel duizend keer sneller dan 
we nu denken. Aan de andere kant leiden 
we leerlingen op voor de meer creatieve 
vervolgopleidingen. Bijvoorbeeld een media- 
opleiding om fotograaf, producent of camera-
man te worden.”

“We beginnen het schooljaar met foto’s 
bewerken. Dat is pittig, maar wel leuk. 
Leerlingen gaan ontdekken dat de foto’s die 
ze met hun smartphone maken veel mooier 
worden na bewerking op de computer. Daarna 
gaan we foto’s maken, waarbij we letten op 
kleurgebruik en compositie. Vervolgens stappen 
we over op filmen, monteren, en 3D ontwerpen.

“Dan gaan we ons verdiepen in ict. Hoe ga je 
om met een computer, hoe sluit je een netwerk 
aan, hoe los je softwareproblemen op… In het 
laatste onderdeel komt alles samen. Dan gaan 
we een echte website of een app bouwen, met 
foto’s, filmpjes en een goede vormgeving. Als 
het goed is, ben je dan klaar voor het examen.”

Bas Timmermans
Docent Media, Vormgeving en ICT (MVI)

 Media, Vormgeving en ICT (MVI)

“ JE KUNT HIER ZOVEEL  
KANTEN  
MEE OP.”

M IV



Style & Design is voor iedereen die creatief is, wil leren ontwerpen en 
meubels wil maken. Je houdt je bezig met interieurontwerp en design, 
producten maken en verbeteren, meubels maken, tekenen, schilderen en 
illustreren.

“ Ik heb voor Style & Design gekozen. Lekker 
gezellig, met de meiden. En creatief met je 
handen bezig zijn,  dat vind ik ook leuk.” 

   Frances (3e klas)

“ ALLES WAT JE BEDENKT, 
KAN GEMAAKT WORDEN.”
Bij Style & Design ben je constant creatief 
bezig, op alle fronten. Want wat je handen 
maken, begint in je hoofd. Eerst bedenk je 
wat je wilt gaan maken. Wat ik geweldig 
vind, is hoe leerlingen elkaar aansteken en 
stimuleren; de invalshoek van de een brengt 
bij de ander weer nieuwe ideeën naar boven. 
Daarna ga je ontwerpen en bedenken welke 
materialen je wilt gebruiken. Stof, hout, 
metaal… noem maar op. De ontwerpfase 
is heel belangrijk en komt later altijd van 
pas, wat je ook gaat doen. Net als uitleggen 
wat je maakt en waarom. Daarmee krijg je 
mensen mee in het creatieve proces, en 
creëer je draagvlak. 

We werken veel met thema’s. Zoals laatst: 
being great in a small world. Groots 
denken, in XXXL, dan krijg je manshoge 
hamers en een bos met extreem grote 
paddenstoelen. Fantastisch hoe iedereen 
het thema op zijn eigen manier invulling 
geeft. Wat we maken, zie je door de hele 
school terug. Maar ook buiten school doen 
we veel. Bedrijven en instellingen weten 
ons steeds vaker te vinden om samen een 
project op te pakken. Zoals het beschilderen 
van panelen, kunst in een fietstunnel of 
het opknappen van een binnentuin bij een 
verzorgingstehuis. 

Ik werk al meer dan twintig jaar op De Triade 
en geniet er nog steeds elke dag van.  
Van het vak maar vooral van de leerlingen, 
die zijn zo ongedwongen, creatief en 
enthousiast! Soms komen ze met een idee, 
en dan denk ik “Ohhh, wat leuk!”, dan gaan 
de creatieve radertjes in mijn hoofd weer 
draaien. Zo leer ik minstens net zo veel van 
mijn leerlingen als dat zij van mij leren. Het 
is echt een wisselwerking, en dat geeft mij 
elke dag weer zo’n enorme energy boost. 
Eigenlijk ben ik altijd met mijn vak bezig. 
Maar dat is niet erg, Style & Design is 
gewoon het mooiste vak van de hele wereld. 

Conny Schreuder
Docent Style & Design

Slagingspercentages
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“ Ik wilde een niveau hoger.  
Daar moest ik hard voor 
werken. En het gaat goed.”  
Mike (2e klas)
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“ Hoe haal je  
samen de finish, 
daar gaat het om.”

Vanaf het begin dat ik hier kwam werken, 
heb ik het lesgeven gecombineerd met 
mijn functie als voetbaltrainer. Eerst als 
assistent-trainer, nu als hoofdtrainer van 
RKAV Volendam. Bij voetbal gaat het om 
het winnen van prijzen, op school draait 
het om het halen van je diploma. In de 
basis komt het op hetzelfde neer: hoe 
kun je samen de finish halen? 

Het gaat erom dat je iets wilt presteren. 
Individueel maar ook als team. Ik wil een 
leuke sfeer creëren omdat ik denk dat 
je dan het beste presteert. Tegelijkertijd 
heb ik oog voor het individu, probeer 
ik mensen waar meer uit te halen is of 
waar iets mee aan de hand is, erbij te 
betrekken. Zodat iedereen onderdeel 
wordt van het team. 

Slagingspercentages

In het voetbalwereldje word je voor 
een team geselecteerd. Op school 
maak je, of je het wilt of niet, onderdeel 
uit van een team. Binnen dat team 
pakt iedereen zijn eigen rol en gelden 
spelregels. Hoe wil je met elkaar 
omgaan, wat wordt er van je verwacht? 
Als leraar of voetbaltrainer is het soms 
nodig om te zeggen: “Zo gaan we het 
doen.” Het is, net als bij voetbal, niet 
zo dat je van vandaag op morgen een 
groep krijgt. Van de buitenkant lijkt het 
alsof het vanzelf gaat maar het kost tijd 
en energie. Maar uiteindelijk levert het 
resultaat op. 

Dat is hoe ik werk, als docent én als 
voetbaltrainer. Het is blijkbaar succesvol, 
met RKAV Volendam ben ik kampioen 

geworden en de eindexamenresultaten 
hier, die zijn gewoon goed.

De diploma-uitreiking is het moment om 
een feestje te vieren. Als ik naar mijn 
eigen diploma-uitreiking kijk, vreselijk.  
Ik werd toegesproken door een directeur 
die geen idee had wie ik was. Hier doen 
we dat, na overleg met de ouderraad, 
anders. Iedereen krijgt een persoonlijk 
verhaal. Van ouders krijgen we terug dat 
ze het zo’n mooi moment vinden. Een 
mooie afsluiting voor iedereen, dat is wat 
we willen. 

Sander Middelbeek
Docent Wiskunde, decaan  
& hoofdtrainer van RKAV Volendam



“ We hebben  
onze leerlingen  
goed in beeld.”

Als zorgcoördinator haal ik de hobbels weg die het leren en 
presteren in de weg staan. Dat doe ik in samenspraak met 
de leerling en de ouders. Die verbinding tussen leerling, 
ouders en school vind ik heel belangrijk. Er is niets te groot 
om niet op te lossen. Iedereen moet voelen dat het in orde 
is of komt. Dat gun je elke leerling. 

Ook hier wordt gepest. Maar wij weten vrij snel dát er 
gepest wordt en ondernemen direct actie, gaan gelijk het 
gesprek met de betrokkenen aan. Soms is één gesprek al 
voldoende, soms moet je wat meer doen. We verwachten 
dat leerlingen hun ouders betrekken maar liever zien we dat 
ze ons als eerste inlichten want wij kunnen gelijk al wat aan 
het pestgedrag doen. Hoe wij met de leerlingen omgaan, 
maakt dat ze ons snel in vertrouwen nemen. 

Iedereen is weleens ziek. Maar als een kind vaker dan 
normaal ziek is, vragen we door. Wat is er aan de hand?  
Zit er meer achter? Soms is het gewoon botte pech, in 
andere gevallen kunnen we helpen. Daar betrekken we  
ook de ouders bij, en dat waarderen ze. Hoe fijn is het als 
de school van je kind interesse toont? 

We volgen onze leerlingen goed, kijken naar de persoon 
zelf, naar het individu. Luisteren naar wat er wordt 

gezegd en juist ook wat er niet wordt gezegd. Wat is 
er nodig om te zorgen dat het goed blijft gaan? Of 

om het goed te laten gaan? We hebben ze goed 
in beeld met elkaar, ja… 

Hans Frikkee
Zorgcoördinator 

Ik zou ouders
deze school aanraden

voor hun kind

Cijfer:

 9,49,4
Landelijk: 8,0

Gemiddeld cijfer
tevredenheid ouders

Cijfer:

 8,78,7
Landelijk: 7,9

“ Ik ben dyslectisch. Ik haal letters  
door elkaar en lees zinnen soms  
verkeerd. Hier op De Triade nemen  
de leraren uitgebreid de tijd voor je om 
hiermee goed om te gaan.”  
 
Bram (3e klas)

Pesten wordt op 
school goed aangepakt

Cijfer:

 8,58,5
Landelijk: 7,7
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“ Ik ga op een  
leuke manier  
het gesprek aan.”

Als docent ken je zo goed als alle leerlingen, bijna iedereen 
geef je les. Maar ook de kinderen die je geen les geeft, ken 
je. Het team van docenten gaat open en eerlijk met elkaar 
om. We overleggen, delen informatie en houden elkaar op 
de hoogte. Zo weten we wat er speelt en aan wie we net 
even wat meer aandacht moeten besteden. 

Als iets niet lukt of leerlingen durven iets niet, dan help ik 
daarbij. Eerst doen we het samen, dan laat ik het steeds 
meer los. De bedoeling is dat ze het zelf gaan doen. Zoals 
naar de docent gaan om extra uitleg te krijgen, een nieuwe 
kluispas aanvragen of je spullen op orde houden. 

Boos worden heeft vaak geen zin, dan houden ze hun mond 
dicht. Ik ga juist het gesprek aan, op een leuke manier.  
Ik laat ze zien: Wat gebeurt er? Wat gaat er fout?  
Hoe komt dat? Hoe zou het anders kunnen? 
Zo leer ik ze leren van de situatie. 

Wie ben je, wat kan je, wat wil je, welke richting kan je  
op? Pas als je weet wat je kunt en ook wat je niet kunt,  
kan je een goede profielkeuze maken in de bovenbouw.  
Als mentor begeleid ik ze bij dit proces. 

Roeland van Goor
Mentor brugklassen en docent wiskunde

“ Als er iets is dan kun je daar goed met de school 
over praten. Er wordt geluisterd en er wordt direct 
wat mee gedaan. Dat doet de school erg goed. Het 
is ook nodig, want in een klein en hecht dorp ligt 
een slecht verhaal zo op straat. Gelukkig hoor ik 
alleen maar positieve geluiden.” 
 
Wendy, ouder



De eerste week van het derde jaar ga je als mentor 
met je mentorklas op werkweek naar de Ardennen. 
Soms ken je de leerlingen al, soms nog niet, maar 
daar komt snel verandering in! Je bent zo intensief 
met elkaar bezig, met activiteiten en al het sociale 
eromheen. Je helpt elkaar en voert gesprekken 
waar je op school niet aan toe komt. Je wekt 
elkaars vertrouwen. Als je dan op vrijdag weer  
naar huis gaat, denk je: wow, ik heb toch een  
hele speciale band met de leerlingen gekregen.

Sommige leerlingen zijn voor het eerst zonder 
hun ouders van huis weg en vinden dat best 
spannend. Dan zijn ze kwetsbaar, het zijn en blijven 
kinderen van 14, 15 jaar oud. Op school zie je dat 
niet altijd meer en gedragen ze zich anders. In 
een vertrouwde omgeving doen ze zich misschien 
groter voor dan ze in werkelijkheid zijn. Tijdens de 
werkweek ben je zo met elkaar bezig, dat je de 
sterke punten en de zwaktes van de leerlingen 
ziet, en zij die van jou. Dat merk je als je weer 
terug bent. De werkweek draagt bij aan een goed 
klassenklimaat. Daar heb je de rest van het jaar 
voordeel van. 

 

“SAMEN   VERLEG JE
      GRENZEN”

" Tijdens de Ardennenweek 
leer je elkaar meteen goed 
kennen."

 
Je doet veel samenwerkingsspellen, zoals 
klimmen en abseilen. Op de klimmuur wist ik 
even niet meer hoe ik verder moest. Toen zei 
een leerling: “Mevrouw Bakker, u kunt uw voet 
daar neerzetten!” Geweldig vind ik dat. Zo heb ik 
leerlingen naar boven begeleid die hoogtevrees 
hebben. Je hoeft niets hoor, maar je merkt toch dat 
veel kinderen hun grenzen opzoeken. 

Echt, ik heb een topweek gehad en heb nu alweer 
zin in volgend jaar.

Karin Bakker
Mentor en docent Lichamelijke Opvoeding
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“ WE ONTMOETEN JE GRAAG 
BINNENKORT OP DE TRIADE!”

“SAMEN   VERLEG JE
      GRENZEN”
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