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IN DEZE PLEIN

De zesde uitgave

Met trots presenteren de scholen van  
Onderwijsgroep Tessenderlandt de zesde  
uitgave van het nieuwe digitale schoolblad.

ALGEMEEN TESSENDER-
LANDT DE LA SALLE

Groei uit tot wie je wil  
zijn op Tessenderlandt

Op De la Salle groei je 
in je eigen toekomst

Vanaf pagina 3 vind je het specifieke  
Tessenderlandt nieuws, 
ga direct naar deze pagina >

Vanaf pagina 9 vind je het specifieke De la Salle 
nieuws, ga direct naar deze pagina >

Geloof in groei 
bij Christoffel Breda
Vanaf pagina 12 vind je het specifieke Christoffel 
nieuws, ga direct naar deze pagina >

CHRISTOFFEL
NORMAAL LEEST U IN PLEIN OVER LEUKE 
UITSTAPJES, MEERDAAGSE EXCURSIES, BIJZONDERE 
LESSITUATIES, PROJECTEN, ETC ETC. SINDS HALF 
MAART LIEP DIT SCHOOLJAAR ANDERS. IN DEZE 
PLEIN BLIKKEN WE EEN BEETJE TERUG OP ‘HET 
CORONAJAAR’ EN KIJKEN WE VOORUIT. GELUKKIG 
KUNNEN WE SCHOOLJAAR 2020-2021 WEER BIJNA 
OP EEN ‘NORMALE’ MANIER STARTEN. WE ZIEN ER 
NAAR UIT! MAAR EERST ZOMERVAKANTIE!  
WIJ WENSEN U EEN MOOIE ZOMER!
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TESSENDERLANDT

MET EEN  
KNIPOOG

NA EEN FLINK AANTAL JAREN FULLTIME 
GEWERKT TE HEBBEN WILDE IK DOOR 
RUSTIG AF TE BOUWEN, IN GOEDE 
GEZONDHEID NATUURLIJK, NAAR MIJN 
PENSIOEN TOE WERKEN. IN EEN PAAR JAAR 
TIJD HEB IK MIJN WERKTIJDFACTOR TERUG 
LATEN LOPEN TOT WAT DIE NU IS (0,42). IK 
WILDE IMMERS OOK DE LAATSTE LES DIE IK 
ZOU GEVEN NOG FRIS EN FRUITIG VOOR DE 
KLAS STAAN.

Door een maatregel van de regering werd 
mijn pensioendatum met vier maanden 
naar voren geschoven en werd dit 7 februari 
2020. Een beetje lastig om halverwege het 
schooljaar weg te gaan met les aan o.a. een 
examenklas en een 3e klas mavo. Dus heb ik  
verlenging aangevraagd en gekregen tot het 
einde van dit lopende schooljaar want ik wilde 

de examenkandidaten klaarstomen voor hun 
examen en de 3e klas Mavo zo goed mogelijk 
voorbereiden op hun laatste jaar. Toen brak het 
Coronatijdperk aan. Een Lock down! Helemaal 
geen examentraining meer en helemaal geen 
examen! En voor mijn 3e klas  ook heel even 
niets. Het leek wel of er heel hard aan de 
noodrem getrokken werd.

Hoe nou verder met  
het onderwijs?
Reizen voor mijn werk was even niet nodig.  
Er zat niets anders op dan thuis online 
onderwijs te verzorgen. Huiswerk bespreken, 
instructie geven etc. Snel nog een cursus M 
Teams gedaan. Dit maakte de online lessen een 
stuk makkelijker.
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Ik heb geen geheimen meer voor M Teams. 
Andersom nog wel denk ik. (Ach, eigenlijk weet 
ik dat heel zeker.) Echt bevredigend was het 
onderwijs op deze manier niet voor mij.
Door het vele zitten echter wel goed voor mijn 
knieën en heupen! (Misschien ook weer niet).
Gelukkig ging de school na verloop van tijd 
weer open en kon er weer fysiek les gegeven 
worden. In kleine groepjes weliswaar. 
Maar toch! Met inachtneming van diverse 
voorschriften zoals: 1,5 meter afstand 
bewaren, handen wassen, hoesten en niezen in 
elleboogholte etc. Mijn lessen verzorgde ik in 
het verleden altijd in T 208 (2e verdieping). Elke 
keer meerdere keren op een dag moesten er 
52 treden beklommen worden. Ik had hier geen 
enkele moeite mee. Ik bleef er fit bij. Goed voor 
mijn knieën en heupen!

Een nieuw rooster werd gemaakt en tot mijn 
verbazing hoefde ik mijn laatste lessen niet 
meer op de 2e verdieping maar op de 1e 
verdieping te geven. Dus minder trap lopen! 
E.e.a. lijkt wel gestuurd door een hogere 
macht. Goed voor mijn knieën en heupen! 
(Misschien ook weer niet).

De leerlingen hadden de keuze hun werk 
naar mij te sturen via Magister, Mail of M 
Teams. Meestal ging dit goed. Soms werd 
het doorsturen vergeten(?) of het werk werd 
naar een andere collega gestuurd. Even een 
of meerdere herinneringen van mijn kant en 
het werd  door de betreffende leerling in het 
algemeen weer netjes geregeld. Met sommige 
ouders had ik een heel innig email contact. Dit 
was nodig omdat hun kind het gewoon vertikte 
om huiswerk te maken en door te sturen of 
het verkeerde werk werd doorgestuurd. Hun 
hulp en medewerking had ik heel hard nodig. 
Dat ging perfect. Ik kon mij het gezicht en 
reactie van zo’n ouder heel goed voorstellen 
als er weer voor de zoveelste keer van mijn 
kant een verzoek kwam tot medewerking 
i.v.m. nalatigheid van het maken en doorsturen 
van huiswerk van hun kind. Wel alle 
mandarijnenschillen nog aan toe! (lees: F……)
Heb je je huiswerk weer niet gemaakt? Etc.

Een leerling dacht slim te zijn door i.p.v. zijn 
huiswerk een mooie tekening op te sturen 
die in het begin van het schooljaar een keer 
in zijn schrift gemaakt was. Een ander keer 
ontving ik huiswerk van zijn zus (havo stof). Hij 
snapte het allemaal niet zo. Met hulp van zijn 
moeder is het allemaal goed gekomen. Tijdens 
een online les zat een leerling buiten op een 
schommel te schommelen. Ik ging vanzelf ook 
die schommelbewegingen maken en heb toen 
maar gevraagd of hij toch maar op een stoel 
wilde gaan zitten want ik werd er een beetje 

misselijk van! Een verveelde puber werd tijdens 
de online les zo’n leuke gezellige leerling om 
eenmaal terug op school en in de klas weer 
terug te vallen in de oude rol van verveelde 
puber. Grappig om te zien. Al met al was de 
afgelopen periode voor mij zeer leerzaam maar 
bovenal zeer enerverend.

Marianne Heurter
docente wiskunde

ENIGE CONTROLE OP HET DOOR 
LEERLINGEN GEMAAKTE EN 
DOORGESTUURDE HUISWERK 
MOEST ER WEL ZIJN NATUURLIJK. 
BIJSTURING EN EVENTUELE EXTRA 
INSTRUCTIE VOLGDEN DAN OOK.

‘TIJDENS EEN ONLINE LES ZAT EEN 
LEERLING BUITEN OP EEN SCHOMMEL 
TE SCHOMMELEN. IK GING VANZELF 
OOK DIE SCHOMMELBEWEGINGEN 
MAKEN EN HEB TOEN MAAR 
GEVRAAGD OF HIJ TOCH MAAR OP EEN 
STOEL WILDE GAAN ZITTEN WANT 
IK WERD ER EEN BEETJE MISSELIJK 
VAN!’
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EEN LEERLING DIE NIET KON 
VOORLEZEN EN ANTWOORDEN  
OMDAT DE PAPAGAAI OP DE  
ACHTERGROND HELEMAAL  
LOS GING. DE KLAS VOND HET 
ONTZETTEND GRAPPIG.
INGE DEKKER - DOCENT 

TIJDENS DE LES IN TEAMS IS MIJ EEN 
NIEUWE UITDRUKKING TER ORE GEKOMEN. 
TIJDENS EEN GEWONE LES ZEGGEN 
LEERLINGEN WELEENS DAT IEMAND 
ANDERS ZIJN OF HAAR MOND MOET 
HOUDEN, OF WOORDEN VAN GELIJKE 
STREKKING. TIJDENS EEN LES IN TEAMS 
IS DE UITDRUKKING ‘DEMP JEZELF’ NAAR 
VOREN GEKOMEN. VOND HET PERSOONLIJK 
WEL EEN GRAPPIGE VARIATIE.
MATTHIEU BLOOT - DOCENT 

EDUCATION IS THE MOST  
POWERFUL WEAPON FOR 
CHANGING THE WORLD! 
CHAIMAE FAQIR - DOCENT 

ONLINE 
LESSEN
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LESGEVEN IN DE CORONATIJD….WAT EEN 
RARE TIJD. GEEN LESSEN OP SCHOOL MAAR 
VIA TEAMS. ALS DOCENT EEN SPOEDCURSUS 
VOLGEN OM TEAMS AAN TE BIEDEN.

Nee, het lijkt mooi dat lesgeven online, maar 
dat is het niet. Klassen te groot, leerlingen die 
niet actief meedoen, wat niet te zien is. Toetsen 
afnemen zeer fraude gevoelig. Het is en blijft 
een hulpmiddel voor nu en in de toekomst.

Wat misten wij als docenten het contact 
met de leerling. Een praatje, een lach, een  
schouderklopje. In navolging van de collega’s 
HBR die een fantastische surprise box 
uitdeelden, zijn wij wekelijks verschillende 
praktijk opdrachten gaan uitdelen op de 
afdeling Z&W/UV. Van watergolven en masker 
opbrengen tot cupcakes  en aardappelsalade 
maken…..wat waren de leerlingen enthousiast! 

Met vriendelijke groeten,

Carmen Herrera
Docent Gezondheidszorg & welzijn

LESGEVEN IN DE CORONATIJD / KLAS 3 
ZORG & WELZIJN/  
UITERLIJKE VERZORGING 
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ALLE GESLAAGDEN
GEFELICITEERD!
#TROTS



TESSENDERLANDT

8

Welkom bij PLEIN, het 
digitale schoolblad van 
Tessenderlandt,  
De la Salle en Christoffel.  
Klik hieronder op de 
onderwerpen en ga zo direct 
naar het betreffende artikel of 
scroll met de > door het hele 
magazine.

Start

INHOUD

TESSENDERLANDT
Met een knipoog

Online lessen

lesgeven in de coronatijd

geslaagd

DE LA SALLE
cadeau van mavo 4

1,5 meter afstand

Hallo nieuwe brugklassers

CHRISTOFFEL
Verhuizing

Colofon

Beste leerling, 

Je maakt wat mee tijdens je 
schoolcarrière, maar dit had 
natuurlijk nooit iemand verwacht. 
Voorlopig blijft de school nog 
dicht, in ieder geval tot 4 mei. 

We wensen jou en je familie  
alle goeds. Hopelijk tot snel!

TESSENDERLANDT  Van Riebeecklaan 2 I 4818 EB Breda I tessenderlandt.nl
DE LA SALLE  Sportlaan 1 I 5111 BX Baarle-Nassau I delasalle.nl

CHRISTOFFEL  Rijnesteinstraat 1, 4834 LB Breda I Heuvelstraat 52a, 4813 GB Breda I christoffelbreda.nl

STAY
STRONG 

AND 
CARRY 

ON
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DE LA SALLE

EEN TRADITIE OP DE LA SALLE IS DAT 
DE EINDEXAMENKLAS BLIJVEND ‘IETS’ 
ACHTERLAAT OP SCHOOL. WIE DE SCHOOL 
VAN BINNEN KENT, KENT OOK DE MUUR 
IN DE BENEDENGANG DIE VOL HANGT MET 
‘KUNSTWERKEN’ VAN SCHOOLVERLATENDE 
GROEPEN. EEN STUKJE GANG WAAR HET 
OP OUDERAVONDEN ALTIJD BEST DRUK IS; 
SPEUREN NAAR BEKENDEN OF, ALS OUD-
LEERLING,  NAAR JEZELF.

Het werk wat dit jaar met de diploma-uitreiking 
wordt aangeboden is van een heel bijzondere 
soort, een muurschildering. Deze is gemaakt 
door Syllie Faces. Een in Baarle bekende 
kunstenares (onder meer ook van schitterende 
bodypainting).  Voor wie het met eigen ogen wil 
zien, het hangt niet in de benedengang maar 
muurhoog in de aula. 

CADEAU  
VAN  
MAVO 4
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WIJ MENSEN ZIJN SOCIALE WEZENS, 
SOCIALE WEZENS DIE NU INGEPERKT 
WORDEN DOOR DIT VRESELIJKE CORONA. 
HET IS MOEILIJKER, TOT SOMS ONHAALBAAR 
GEWORDEN OM ONZE DIERBAREN TE ZIEN. 
UIT VOORZORG GAAN WE BIJVOORBEELD NIET 
MEER OP VISITE BIJ ONZE OPA’S EN OMA’S 
OF WE GAAN EVEN BIJ ZE VOOR HET RAAM 
STAAN EN ZWAAIEN. MAAR OOK ANDERE 
MENSEN DIE ONDER DE RISICOGROEP 
VALLEN OF OM ANDERE REDENEN EXTRA 
VOORZICHTIG (MOETEN) ZIJN ZIEN/ZAGEN WE 
MINDER TOT NIET MEER.

Een van mijn beste vriendinnen was 
hoogzwanger toen Corona toesloeg. Ze heeft 
haar ouders toen uiteindelijk 8 weken niet 
gezien. Een aantal weken geleden is haar vader 
zelfs in kritieke toestand opgenomen op de 
IC met Corona en is ze zelf bevallen van een 
gezond dochtertje… Ik hoef denk ik niet uit te 
leggen hoe dubbel dit was voor haar. Inmiddels 
is haar vader gelukkig weer ‘gezond’ thuis en 
heeft hij zijn kleindochter in zijn armen kunnen 
sluiten. 

Ikzelf zie mijn moeder gelukkig bijna dagelijks, 
maar we houden die 1,5 meter afstand. We 
maken wandelingen met de honden door het 
bos, sporten met die leuke sportapp op mijn 
phone en praten veel. Maar die knuffel of een 
aanraking zit er toch nog steeds niet in, we 
maken er soms een grapje over, maar ik voel 
haar eenzaamheid. Ze gaat niet meer naar de 
fitness op dinsdag, geen koffie drinken met 
de buurtmensen op woensdag, kan niet meer 
zwemmen op vrijdag en geen hondenclub op 
zaterdag. En thuis, komt ze in een leeg huis… 
Haar hele sociale netwerk lag op z’n gat… Bij 
hoeveel meer mensen in Nederland, Europa 
en de wereld was/is dit zo of erger?! Gelukkig 
kan ze nu langzaam aan weer dingen gaan 
oppakken. 

Ik prijs me gelukkig met het feit dat ik toch 
nog best veel mensen ‘’zie’’ en spreek, thuis 
woon ik met mijn beste maatje en wij hebben 
de luxe op een boerderij te wonen, wat veel 
werk kost. Zo is het makkelijker om meer naar 
buiten te gaan en bezig te blijven, ook op de 
momenten dat je normaal je tijd zou invullen 

met je sociale contacten. Maar natuurlijk 
heb ik, zoals wellicht zoveel meer anderen, 
wel contact met mijn vrienden, vriendinnen, 
collega’s en mijn leerlingen. Via Google Meets 
en/of Microsoft Teams en dan heb je natuurlijk 
nog het videobellen met onze telefoons in deze 
moderne wereld waarin wij leven. Ik ervaar op 
sommige momenten dan ook meer empathie 
voor elkaar en naar elkaar toe. We willen nu 
écht weten hoe het met die ander gaat. Are you 
hanging in there?

Ik ben van mezelf iemand die regelmatig 
vreemde mensen op straat begroet als ik ze 
bijvoorbeeld tegen kom op straat. Sommige 
mensen zeiden dan ‘hallo’ terug, maar de 
meeste keken me regelmatig vreemd aan, 
‘kennen wij elkaar?’’. Maar nu zijn de rollen 
omgedraaid. De meeste mensen zeggen nu 
‘hallo’ terug en kijken je vriendelijk aan. Een 
vriendelijk gezicht en een ‘hallo’ zijn meer 
waard geworden heb ik het idee…

Wij sociale wezens willen dus toch eigelijk wél 
dat stukje real life contact. Iets wat we door de 
huidige moderne tijd soms vergaten, allemaal 
in onze telefoon, onze eigen wereld. Maar 
het is toch onze wereld jongens? Nu we bijna 
alleen nog maar via deze high tech manieren 
met elkaar kunnen/konden comminuceren, 
verlangen we misschien toch naar het elkaar 
echt spreken?! Die knuffel met mijn moeder, 
die mis ik nog het meest. 

Patricia Jongenelen
Docent levensbeschouwing

WE HOUDEN DE  
1,5 METER AFSTAND
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OP HET EIND VAN HET SCHOOLJAAR KOMEN 
ALTIJD DE NIEUWE LICHTING BRUGKLASSERS 
EN HUN OUDER(S)/VERZORGER(S) OP BEZOEK 
OP DE LA SALLE. DAT VINDEN WE FIJN. DAN 
WEET IEDERE NIEUWE LEERLING PRECIES 
HOE HET ER AAN TOE GAAT OP SCHOOL EN 
HOEFT NIEMAND ZENUWACHTIG TE ZIJN OP 
DE EERSTE SCHOOLDAG. 

Dit jaar lukt dat niet vanwege de covid-19 
maatregelen. Daarom hebben we een filmpje 
gemaakt. In dit filmpje vertellen we wat 
we normaal op die middag zouden doen. 
De coaches voor de brugklas stellen zich 
bijvoorbeeld aan jullie voor. 

Vanaf deze plaats wensen we jullie een 
leuke afsluiting van groep 8, een mooie 
zomervakantie en een fijne start op  
De la Salle! 

Tot dinsdag 25 augustus!

HALLO NIEUWE  
BRUGKLASSERS!

CHECK DIT 

FILMPJE!

http://www.vimeo.com/nvhmedia/dls
http://www.vimeo.com/nvhmedia/dls
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AFSCHEID VAN VERTROUWDE 
ONDERWIJSLOCATIES 
IN DE AFGELOPEN MAAND IS EEN EINDE 
GEKOMEN AAN TIENTALLEN JAREN GEVEN 
VAN ONDERWIJS EN BEGELEIDING OP DE 
VERTROUWDE LOCATIES VAN CHRISTOFFEL-
HEUVELSTRAAT EN CHRISTOFFEL-
RIJNESTEINSTRAAT. BEIDEN WORDEN 
MET INGANG VAN SCHOOLJAAR 2020-2021 
SAMENGEVOEGD IN HET VOORMALIGE 
SCHOOLGEBOUW VAN HET VITALIS COLLEGE 
AAN DE NIEUWE INSLAG 46 IN BREDA. 
ZEER VEEL LEERLINGEN HEBBEN WIJ IN DE 
AFGELOPEN JAREN SUCCESVOL BEGELEID 
NAAR HET BEHALEN VAN HUN VMBO-
DIPLOMA. DAARNAAST HEBBEN WIJ VIA DE 
SPECIALE LEERROUTES IN SAMENWERKING 
MET CURIO OOK VELE LEERLINGEN 
SUCCESVOL KUNNEN BEGELEIDEN NAAR HET 
DOORSTROMEN IN HET MBO-1 OF 2 NIVEAU.

Reden van deze verhuizing? 
De huidige twee gebouwen van Christoffel 
waren gedateerd en het gebouw aan de 
Rijnesteinstraat was te klein voor het aantal 
leerlingen. Het gebouw aan de Nieuwe Inslag 
is in het afgelopen halfjaar geheel gerenoveerd 
en aangepast naar de eisen voor goede 
onderwijshuisvesting van onze ongeveer  
350 leerlingen.

Renovatie zorgt voor ‘nieuwbouw’ gevoel
Het aanbrengen van een nieuwe marmoleum 
vloer in het gehele gebouw, een grondige 
schilderbeurt met fraaie, op elkaar 
afgestemde, kleuren en het doorbreken van de 
klaslokaalmuren met ruimte voor eigentijdse 
leerling-werkplekken, zorgen voor een fijn 
en fris ‘nieuwbouw’ gevoel. Daarbij komt 
het goede nieuws dat het onderwijs na de 
zomer voor leerlingen weer kan starten met 

complete klassen. Natuurlijk blijven een aantal 
beperkende maatregelen van kracht, maar 
ook hier hebben we alle vertrouwen dat we er 
wederom met elkaar in slagen de dagelijkse 
lespraktijk op een goede en verantwoorde wijze 
vorm te geven.

Wie begeleidt de verhuizing?
Building Breda maakt deze nieuwe huisvesting 
mogelijk. Building Breda is een coöperatieve 
vereniging en is opgericht om de beschikbare 
onderwijs huisvestingsmiddelen uit te voeren. 
Zij wordt daartoe in staat gesteld door de 
gemeente Breda, die jaarlijks een vastgesteld 
bedrag beschikbaar stelt voor de uitvoering 
van het strategisch huisvestingsplan. Building 
Breda wil de onderwijskundige koers die de 
scholen voorstaan via goede huisvesting een 
passende vorm geven.

VERHUIZING  
NAAR DE NIEUWE  
INSLAG OP STOOM!
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PLEIN

TESSENDERLANDT DE LA SALLE CHRISTOFFEL

Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda
tessenderlandt.nl

Sportlaan 1
5111 BX Baarle-Nassau
delasalle.nl

Nieuwe Inslag 47
4817 GX Breda
christoffelbreda.nl

PLEIN IS HET DIGITALE SCHOOLBLAD VAN 
ONDERWIJSGROEP TESSENDERLANDT.
 
Dit schoolblad komt 2 keer per jaar uit.  
De volgende uitgave zal verschijnen vóór  
de zomervakantie.

2e jaargang no. 6, juli 2020

Eindverantwoordelijk:
J. Baselmans
D. Warnier

Concept en vormgeving:
Estay concept & design, estay.nl

Niets uit deze uitgave mag worden  
overgenomen zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van de uitgever.

http://www.tessenderlandt.nl
http://www.delasalle.nl
http://www.christoffelbreda.nl
http://www.estay.nl/
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