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Terugblik	  eerste	  lesblok	  
Het	  eerste	  lesblok	  zit	  erop.	  De	  dagen	  waren	  voor	  sommigen	  aan	  de	  lange	  kant	  (8.00u	  –	  16.00u),	  

achteraf	  bleek	  ook	  voor	  deze	  leerlingen	  door	  de	  gevarieerde	  
invulling,	  de	  week	  snel	  voorbij	  te	  zijn	  gegaan.	  De	  behandelde	  
klassikale	  (vak	  gerelateerde)	  onderwerpen	  fristen	  voor	  een	  aantal	  
het	  geheugen	  weer	  op,	  voor	  de	  eerste	  jaars	  leerlingen	  was	  het	  
nieuwe	  kost.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  hebben	  we	  met	  de	  
leerlingen	  gekeken	  naar	  wat	  goed	  ging	  en	  wat	  anders	  zou	  kunnen.	  
Hiermee	  zullen	  we	  het	  volgende	  blok	  rekening	  mee	  houden.	  	  

	  
	  

Interview	  Brabants	  Dagblad	  
Op	  de	  laatste	  dag	  van	  de	  lesweek	  heeft	  een	  journalist	  van	  het	  Brabants	  Dagblad	  nog	  een	  interview	  
afgenomen	  op	  locatie.	  Het	  stuk	  zal	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  vrijdag	  11	  oktober	  worden	  
gepubliceerd.	  

Uponor	  op	  bezoek	  bij	  de	  leerlingen	  
De	  enquête	  die	  door	  de	  praktijkopleiders	  en	  
werkplekbegeleiders	  is	  ingevuld	  vlak	  voor	  de	  
bouwvakantie,	  leverde	  een	  hoge	  score	  op	  voor	  
wat	  betreft	  de	  leidingsystemen	  van	  Uponor.	  
Vandaar	  dat	  Jurgen	  van	  Gorp	  van	  Nathan	  tijdens	  
het	  eerste	  lesblok	  uitgebreid	  kwam	  vertellen	  
rondom	  de	  verschillende	  leidingen,	  fittingen	  en	  
toepassingen.	  Het	  interessantste	  deel	  kwam	  
toen	  de	  materialenkist	  tevoorschijn	  kwam	  en	  de	  
leerlingen	  zelf	  aan	  de	  slag	  konden.	  	  

Workshop	  Feedback	  geven	  tijdens	  praktijkopleidersbijeenkomst	  
IPV	  Opleidingen	  verzorgde	  tijdens	  de	  lesweek	  een	  workshop	  over	  het	  geven	  van	  feedback.	  De	  
Leerlingen	  werden	  geconfronteerd	  met	  de	  wijze	  waarop	  zij	  commentaar	  leverden	  aan	  elkaar,	  maar	  
ook	  aan	  hun	  leidinggevenden.	  Voor	  de	  meeste	  geen	  eenvoudige	  klus.	  In	  de	  
praktijkopleidersbijeenkomst	  eind	  dit	  jaar	  zal	  hier	  nog	  eens	  op	  worden	  teruggekomen.	  

Rekenen	  en	  Installatietechniek	  
Het	  vak	  rekenen	  is	  vanuit	  het	  ministerie	  van	  onderwijs	  een	  verplicht	  onderdeel	  in	  de	  opleiding.	  Een	  
nulmeting	  bij	  de	  leerlingen	  leverde	  een	  hele	  lage	  score	  op.	  De	  komende	  periode	  zullen	  er	  in	  
samenwerking	  met	  het	  Koning	  Willem	  I	  College	  en	  Fontys	  Hogescholen	  contextrijke	  opdrachten	  	  
worden	  ontwikkeld	  en	  ingezet	  waarbij	  eveneens	  de	  praktijk	  centraal	  komt	  te	  staan.	  
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VCA	  training	  en	  examen	  
Zoals	  eerder	  aangegeven,	  zal	  er	  tijdens	  de	  laatste	  lesweek	  in	  oktober	  extra	  aandacht	  worden	  
besteed	  rondom	  veiligheid,	  gezondheid	  en	  milieu.	  Degene	  die	  nog	  geen	  Vca-‐certificaat	  hebben,	  
moeten	  op	  5	  november	  om	  15.00u	  hiervoor	  het	  examen	  maken	  in	  Den	  Bosch.	  

Praktijkplanningen	  gereed	  
De	  praktijkplanningen	  voor	  de	  leerlingen	  (zowel	  E	  als	  W)	  zijn	  gereed.	  Alle	  leerlingen	  weten	  
inmiddels	  waar	  zij	  zich	  de	  komende	  periode	  mee	  bezig	  gaan	  houden,	  hetgeen	  in	  het	  lesblok	  van	  
oktober	  centraal	  zal	  komen	  te	  staan	  tijdens	  de	  vaktheorie.	  

Voortgang	  practicum	  
	  
De	  wagen	  volgeladen	  met	  door	  de	  leden	  beschikbaar	  
gestelde	  materialen	  en	  toestellen.	  In	  de	  tweede	  lesweek	  
zullen	  de	  leerlingen	  verder	  gaan	  met	  het	  monteren	  en	  
aansluiten	  van	  het	  practicum.	  Meten,	  storingen	  zoeken,	  
werking	  bepalen,	  aansluiten	  en	  in	  bedrijf	  stellen	  zullen	  
dan	  mogelijk	  zijn	  in	  het	  practicumdeel.	  	  
	  

	  

Foto’s	  Technologie	  Thuis	  Nu	  op	  facebook.com/deeigenvakschool	  
De	  foto’s	  die	  zijn	  genomen	  tijdens	  de	  introductiedag	  bij	  OTIB	  in	  Woerden	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  
facebookpagina	  van	  De	  Eigen	  Vakschool:	  www.facebook.com/deeigenvakschool	  

	  


