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We gaan (eindelijk) beginnen!
Geachte groepsleerkracht, beste collega,
Het Juniorcollege Halderberge gaat beginnen met het eerste project en,
hoe toepasselijk, zijn eerste weigang zal zijn op de boerderij van
melkveehouderij Rommens Koeien in Hoeven.
Net als de koeien die na een lange winter voor het eerst weer de wei in
mogen zijn we dolblij dat we eindelijk gaan starten. En dat gaat gebeuren op
woensdag 19 mei. Een belangrijke mijlpaal voor het Juniorcollege Halderberge.

Dat deze start bijzonder is mogen we wel stellen,
want naast dat dit de eerste fysiek zichtbare
activiteit met onze doelgroep zal zijn, speelt het
Juniorcollege ook nog eens een verbindende rol
tussen verschillende maatschappelijke partijen.
Zo gaan de leerlingen van het Juniorcollege
Halderberge meteen ‘de boer op’. De aftrap vindt
plaats bij het melkveebedrijf van Rommens
Koeien, één van de Klasseboeren uit de regio, in
samenwerking met KrachtigBuiten, waarbij
leerlingen leren door te ervaren en te beleven
over ‘de weg van boer tot bord.’

In de weken die volgen zullen de leerlingen
ondergedompeld worden ‘in de wereld van het
restaurant’. Via workshops, het maken van
plannen voor hun eigen restaurant ‘start-up’, het
bezoeken van specialisten in het werkveld zullen
ze uiteindelijk na 7 weken hun eigen mini foodtruck event organiseren.
Natuurlijk worden alle betrokken partners
uitgenodigd bij dit afsluitende event op 30 juni,
zodat iedereen een goed beeld kan krijgen van
wat het Juniorcollege precies gaat doen. De
officiële uitnodiging zal spoedig volgen.

“Juniorcollege Halderberge is een samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio
Halderberge. Doel is om de overgang tussen de PO en VO gestroomlijnder te laten verlopen.”

Gastcolleges in groep 7
Naast de activiteiten die in de groepen 8 van de betrokken scholen ingericht zijn, zal het Juniorcollege
Halderberge ook leerlingen uit groep 7 uit gaan dagen. Vakdocenten uit het voortgezet onderwijs
zullen gastcolleges gaan verzorgen die in een bepaald thema staan.
Begin juni zal de eerste ronde van deze gastcolleges op BS Uniek in Hoeven van start gaan.
Met ‘Brussel’ als thema wordt o.a. stilgestaan bij de taalbarrière tussen Vlaanderen en
Wallonië, het Atomium en de Europese hoofdstad. In gastcolleges van ongeveer 45
minuten zullen de verschillende onderdelen aan bod komen.
Naast theoretische kennis wordt er bij ieder gastcollege een praktisch element toegevoegd en kunnen
vakdocenten leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs als expert vragen mee te denken.
Dankzij de moderne techniek kunnen deze experts op afstand ingevlogen worden en op ieder gewenst
moment ingeschakeld worden.

Agenda

Dag

Item

Woensdag 19 mei

Start project restaurant

Woensdag 30 juni

Afsluiting project restaurant

6 juli, 7 juli, 8 juli

Gastcolleges groep 7, BS Uniek*
*onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen
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