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Voorstelling
@nwsflash
KATRIEN HULSELMANS
Deze @nwsflash is het resultaat van het
intensieve werk van de leerlingen van 1a,
c, d, e tijdens het oriëntatievak @nws. Zij
onderzochten de actualiteit en maken nu
zelf het nieuws.

Wat is een
examen?
JITS, MOHAMED, REBECCA, VAHAN –
1E
Eindelijk examenperiode!!!! Maar hoe
moeten wij studeren? Hier vinden jullie
een paar tips voor het examen.
Wat is een examen?
Een examen is een hele grote toets
waarbij je alles van het eerste trimester
moet leren.
Waarom doen we examen?
Het is belangrijk om grote stukken van de
leerstof te leren.
Nog een paar tips om te studeren?
Goed plannen, alles in orde, goed op tijd
beginnen.
Wat moet je allemaal meenemen naar
een examen?
Je verstand, je voorbereiding
Veel succes met jullie examen……..

Interview L.O.M. Nederlands
AYMAN, JANNAT, LAURA, KANUPREET –
1A
We hebben een interview met meneer Van
Thielen gedaan. Dat verliep heel goed. We
stelden de volgende vragen…
“Waarom koos u om Nederlands te geven?”
Antwoord: “Ik koos om leraar te worden voor
Nederlands omdat ik altijd leerkracht wou
worden. Ik heb altijd iets anders gestudeerd dus
ik ben dat beu geworden en ik ben voor
Nederlands gaan studeren.”
“Hoe vindt u het om ook nog L.O.M.
Nederlands te geven?”
Antwoord: “Ik vind dat een supergoed idee, zo
kunnen de kinderen die minder goed zijn in
Nederlands toch beter worden. Ik vind het zelf
leuker dan normaal Nederlands geven, het zijn
de leukste uren van de week vind ik zelf.”
“Is er iets dat u minder leuker vindt aan Nederlands geven?”
Antwoord: “Bij het vak Nederlands komt er heel veel kijken en ik heb soms het gevoel dat
ik te weinig tijd heb, want ik wil nog meer vertellen. Wat ik ook nog minder leuk vind aan
Nederlands is dat ik heel veel moet verbeteren.”
“Wat zou je doen als je geen Nederlands of L.O.M. Nederlands zou geven?”
Antwoord: ”Ik zou geschiedenis en godsdienst geven, want daar heb ik ook voor
gestudeerd en dat interesseert me ook. Ik heb ooit ook geschiedenis gegeven en dat
vond ik ook zeer leuk om te doen. Godsdienst heb ik nog nooit gegeven”
“Wat vindt u het leukste aan L.O.M. Nederlands?”
Antwoord: “Wat ik leuk vind aan L.O.M. Nederlands is dat ik veel leerlingen van de
andere klassen leer kennen en het werken in kleine groepjes vind ik ook leuk. En
natuurlijk het samen werken met Mevrouw Van Kerckhoven is ook super.
“Hoelang bent u al leraar van L.O.M.?”
Antwoord: “L.O.M Nederlands bestaat zelf nog maar 2 jaar en ik geef al van begin les (2
jaar).”
“Hoelang geeft u al les Nederlands?”
Antwoord:” Dit is al mijn 24ste jaar dat ik lesgeef. Meestal is dat wel in het 1ste jaar”
“Wat vond u van het interview?”
Antwoord: “Ik vond het spannend, want ik wist niet wat jullie gingen vragen.”
We sluiten het interview af met dank u wel om mee te doen aan he interview:
“Dankuwel meneer Van Thielen om mee te doen.”
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Interview Baloe
EYLI, MOHAMED, RANIA, RUBEN – 1D
Wij hebben een van de baloes via smartschool geïnterviewd, namelijk Ahlam
Barghaoual Berjal.
We stelden de volgende vragen.
Waarom wilden jullie baloes zijn?
Omdat we leerlingen willen helpen met hun problemen.
Hoe zijn jullie baloes geworden?
Door ons na een oproep van mevr. Elst in te schrijven voor baloe.
Wanneer zijn jullie baloe geworden?
Eind augustus
Hoe is het om baloe te zijn?
Het voelt goed als we leerlingen met hun problemen kunnen helpen.
Wat moeten jullie doen als baloe?
We moeten 3 middagen in de week in het baloelokaal en/of op de speelplaats
aanwezig zijn. We helpen leerlingen die naar ons toe komen met hun
problemen. We proberen zelf hun problemen op te lossen. Als het een ernstig
probleem is zoals zelfmoordgedachten, dan melden we dit aan mevr. Elst.
Dit is ons kort interview. Ondanks de omstandigheden met Covid-19 hebben we
toch een goed interview.

Wat is het plan van
Sara?
ELMEDINA, LAURA – 1C
Wie is Sara Idrizi?
Sara is de zus van Elmedina Idrizi.
Wat doet Sara?
Sara studeert in JOMA secundair TSO 5
secretariaat-talen.
Wat is 5 Secretariaat talen?
5 secretariaat talen is hoe je met bepaalde
bedrijven moet omgaan en met klanten. Of wat
je job je later kan inhouden.
Wat wil Sara later worden?
Ze heeft geen idee momenteel, maar ze wil wel
haar eigen bedrijf opstarten (de eigen baas van
haar product). Zij is ook van plan om naar de
hogeschool te gaan.
Wat vindt Sara van haar examen?
Sara heeft geen stress omdat ze examens al
gewoon is. Ze zegt dat je tijdens je les goed
moet opletten zodat je alles goed begrijpt voor
jouw examens. Ze zegt ook dat je je niet moet
schamen voor je vragen.
Sara, veel succes met je examen en dank u
wel voor je interview.

PROJECT

Oriëntatievakken in 1
ALI, BADAR – 1C
@eureka is heel leuk vak dat gaat over wetenschappen en experimenten.

@menu gaat over eten en wat is gezond en wat is niet zo gezond.

@fit gaat over sport en yoga.

@nws gaat over dingen die nu in wereld gebeuren.

@code gaat over computertaal en over powerpoint.

@lyrics gaat over muziek en instrumenten.

Maak jij de juiste combinatie tussen het vak en de afbeelding? Succes!
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